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1. WSTĘP 

 
 
 

1.1. Kontekst wytycznych 

Śródlądowe drogi wodne odgrywają ważną rolę w transporcie towarów w wielu regionach 
Europy. Każdego roku transportuje się w ten sposób ponad 500 milionów ton towarów 
handlowych. Za pomocą sieci dróg wodnych o długości ponad 40 000 km śródlądowe drogi 
wodne łączą ze sobą węzły przemysłowe i ośrodki handlu, a także zapewniają mający 
zasadnicze znaczenie dostęp do morza, a tym samym również do reszty świata. 

Transport wodny śródlądowy uważa się za bezpieczny, energooszczędny i bardziej 
przyjazny dla środowiska rodzaj transportu. UE już od pewnego czasu dostrzega ogromny 
potencjał transportu wodnego śródlądowego i uznaje jego ważną rolę w obrębie całego 
systemu transportu. 

W białej księdze1 Komisji „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” uznano 
transport śródlądowymi drogami wodnymi, transport kolejowy oraz żeglugę morską bliskiego 
zasięgu za kluczowe dla zrównoważonego charakteru europejskich systemów transportu 
w kontekście korzyści, jakie mogą one przynieść środowisku naturalnemu. Ogólny cel 
związany ze zmianą transportu zakłada, że do 2030 r. 30 % całego obecnego ruchu 
drogowego na trasach o długości ponad 300 km będzie odbywać się w ramach transportu 
kolejowego i wodnego, a do 2050 r. odsetek ten wzrośnie do 50 %. W świetle konieczności 
dekarbonizacji całego sektora transportu, z uwagi na fakt, że zużywa on 57 % ropy 
w Europie, Komisja pragnie ułatwić wykorzystywanie potencjału transportu wodnego 
śródlądowego oraz zwiększyć integrację w ramach łańcucha transportu intermodalnego. 

Aby osiągnąć te cele, infrastruktura śródlądowych dróg wodnych musi zostać ulepszona 
w ekologiczny i zrównoważony sposób. Systemy rzeczne wraz z ich dynamiką stanowią 
integralną część funkcjonujących ekosystemów. Dynamika ta jest w dużej mierze 
kształtowana przez różne działania prowadzone na samych rzekach oraz w otaczających je 
ekosystemach. Z tego względu planowanie rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg 
wodnych stanowi złożone zagadnienie. Ważne jest tu zintegrowane, interdyscyplinarne 
podejście oraz zaangażowanie wielu zainteresowanych stron, co należy uwzględnić już na 
wczesnym etapie procesu planowania. Za punkt odniesienia należy przyjąć dobre praktyki, 
które przyniosły korzyści zarówno z punktu widzenia śródlądowych dróg wodnych, jak 
i środowiska naturalnego. 

Tak jak w przypadku wszelkich innych sposobów wykorzystania rzek, rozwój śródlądowych 
dróg wodnych oraz zarządzanie nimi odbywa się w granicach ustanowionych przez 
prawodawstwo unijne dotyczące środowiska, w którego skład wchodzi dyrektywa ptasia 
i siedliskowa (tzw. „dyrektywy naturowe”), a także ramowa dyrektywa wodna. Nadrzędnym 
celem obydwu dyrektyw unijnych dotyczących środowiska jest ochrona najcenniejszych 
                                                            
1 Biała księga 2011: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. 28 marca 2011 r., COM 
(2011) 144 final. 
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i zagrożonych siedlisk oraz flory i fauny Europy, w tym również tych zależnych od rzek. 
Istotne znaczenie dla wdrożenia tych dwóch dyrektyw ma sieć Natura 2000, która ma za 
zadanie chronić obszary o kluczowym znaczeniu dla gatunków oraz typy siedlisk 
wymienione w załącznikach. 

Obszary Natura 2000 nie zostały pomyślane jako strefy objęte zakazem ingerowania, 
a nowe przedsięwzięcia na ich terenach nie są wykluczone. Ich zaklasyfikowanie w ramach 
sieci Natura 2000 oznacza jednak, że wszelkie działania mające na celu ich 
zagospodarowanie muszą spełniać wymóg ochrony gatunków i typów siedlisk, dla których 
wyznaczono dany obszar.  

1.2. Cel wytycznych 

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie sposobów działania gwarantujących, że 
rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi będą zgodne z polityką UE 
w dziedzinie środowiska a w szczególności z prawodawstwem w tej dziedzinie. 

Szczególną wagę w niniejszym dokumencie zwrócono na objaśnienie tego, jak realizować 
zintegrowane przedsięwzięcia, w ramach których już na wczesnym etapie ich projektowania 
uwzględnia się ekologiczne procesy związane z rzekami oraz, tam, gdzie jest to możliwe, 
poszukuje się rozwiązań korzystnych tak dla transportu wodnego śródlądowego, jak 
i różnorodności biologicznej.  

W niniejszych wytycznych omówiono również procedury, jakie należy zastosować podczas 
przeprowadzania odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 dyrektywy siedliskowej. 
W szczególności objaśniono pewne kluczowe aspekty powiązane z procesem zatwierdzania 
przedsięwzięć dotyczących śródlądowych dróg wodnych. Doświadczenie pokazuje, że 
opóźnienia w procesie zatwierdzania bardzo często są spowodowane niską jakością ocen 
wpływu na środowisko, przez co właściwe organy nie mogą jednoznacznie stwierdzić, czy 
należy zezwolić na realizację proponowanego planu lub przedsięwzięcia. 

Niniejsze wytyczne opracowano przede wszystkim z myślą o organach i osobach 
odpowiedzialnych za opracowanie przedsięwzięć rozwojowych dotyczących infrastruktury 
śródlądowych dróg wodnych, a także konsultantach sporządzających oceny oddziaływania, 
osobach zarządzających obszarami Natura 2000 oraz innych osobach zawodowo 
zajmujących się opracowywaniem, projektowaniem, wdrażaniem lub zatwierdzaniem planów 
i przedsięwzięć związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi. Przewiduje się jednak, że 
niniejszy dokument zainteresuje również inne organizacje, na przykład organizacje 
pozarządowe oraz międzynarodowe organy zajmujące się ochroną środowiska, które dzięki 
jego lekturze zyskają lepsze zrozumienie konieczności prawidłowego zarządzania 
śródlądowymi drogami wodnymi oraz ich rozwoju. 

Niniejszy dokument opracowano we współpracy z członkami grupy roboczej Komisji 
Europejskiej ds. rzek, którzy dostarczyli cenne informacje na etapie przygotowania 
wytycznych. Wspomnianej grupie roboczej przewodniczyły wspólnie Dyrekcja Generalna ds. 
Środowiska i ds. Transportu, a w jej skład weszli przedstawiciele różnych sektorów 
związanych z transportem wodnym śródlądowym, organów publicznych z różnych państw 
członkowskich, naukowcy, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się 
ochroną środowiska. Grupa ta stanowiła forum umożliwiające dyskusje nad kluczowymi 
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kwestiami i wymianę doświadczeń w dziedzinie rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
w kontekście dyrektyw UE dotyczących środowiska.2 

1.3. Zakres dokumentu 

W niniejszych wytycznych skoncentrowano się na przedsięwzięciach dotyczących budowy, 
utrzymania i modernizacji infrastruktury związanej z towarowym transportem wodnym 
śródlądowym.  

Zakres niniejszych wytycznych ogranicza się do przedsięwzięć dotyczących śródlądowych 
dróg wodnych i nie obejmuje przedsięwzięć zlokalizowanych w obszarach przyujściowych 
oraz przybrzeżnych. Komisja opracowała oddzielny przewodnik dotyczący tego rodzaju 
działań w 2010 roku, zatytułowany „Wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej w 
obszarach przyujściowych i strefach przybrzeżnych, ze szczególnym naciskiem na kwestię 
rozwoju portów i pogłębiania torów wodnych” („The implementation of the Birds and Habitats 
Directives in estuaries and coastal zones, with particular attention to port development and 
dredging").3 

W dokumencie skupiono się w szczególności na rozwoju infrastruktury związanej 
z transportem wodnym śródlądowym, a także na ochronie rzek z perspektywy ochrony 
rzadkich europejskich gatunków i siedlisk, zgodnie z unijnymi dyrektywami ptasią 
i siedliskową, a także w szerszym kontekście ramowej dyrektywy wodnej.  

Inne istotne przepisy prawa UE dotyczące ochrony środowiska i związane, na przykład, 
z zanieczyszczaniem wody lub powietrza, lub też ze zmianą klimatu, choć również mają 
zastosowanie do śródlądowych dróg wodnych, nie zostały w pełni uwzględnione 
w niniejszym dokumencie, ale są przytaczane w odpowiednich miejscach w celu podania 
kompletnych informacji. 

1.4. Struktura i treść 

Niniejszy dokument składa się z pięciu części: 

• Rozdział 1: naświetla kontekst oraz cel niniejszych wytycznych. 

• Rozdział 2: zawiera opis polityki UE w kontekście transportu wodnego śródlądowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem polityki dotyczącej transeuropejskiej sieci transportowej 
oraz wspierania żeglugi śródlądowej (NAIADES), a także polityki dotyczącej ochrony 
europejskich rzek, ze szczególnym odniesieniem do dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz 
ramowej dyrektywy wodnej. 

• Rozdział 3: zawiera opis wielofunkcyjnego charakteru europejskich rzek oraz roli 
transportu wodnego śródlądowego. Zawarto w nim również opis stanu środowiskowego 
śródlądowych dróg wodnych w całej Unii oraz ich zakwalifikowanie do sieci Natura 2000. 
Ponadto opisano w nim skutki – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne – jakie 
przedsięwzięcia rozwojowe dotyczące śródlądowych dróg wodnych mogą mieć dla 
odcinków rzek, w tym również tych oznaczonych jako obszary Natura 2000.  

                                                            
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library 
3 Dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf  

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf


 

 

• Rozdział 4: zawiera opis korzyści płynących ze stosowania bardziej zintegrowanego 
podejścia do rozwoju śródlądowych dróg wodnych, a także do zarządzania, planowania 
i projektowania, oraz opis korzyści płynących z dialogu prowadzonego z udziałem wielu 
sektorów traktowanego jako środka wspierania zrównoważonego wykorzystywania 
europejskich rzek. Zawarto w nim również analizę możliwości promowania rozwiązań 
korzystnych zarówno z punktu widzenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych oraz 
zarządzania nimi, jak i ochrony różnorodności biologicznej, lub które wiążą się 
z najmniejszymi stratami. Analizę tę poparto przykładami dobrych praktyk. 

• Rozdział 5: przedstawia przewodnik, w którym krok po kroku opisano proces 
przeprowadzania odpowiedniej oceny planów lub przedsięwzięć, które mogą mieć 
istotny wpływ na obszary Natura 2000, zgodnie z art. 6 dyrektywy siedliskowej. Zawarto 
w nim opis działań, jakie należy wykonać celem przeprowadzenia odpowiedniej, zgodnej 
ze standardami, oceny wpływu na Naturę 2000. Wyjaśniono również, w jaki sposób 
przedsięwzięcia uważane za niezbędne z powodu nadrzędnego interesu publicznego, 
dla których nie ma alternatywnych rozwiązań, mogą zostać zatwierdzone, nawet jeśli 
wiążą się ze szkodliwym wpływem na obszar Natura 2000. 

• Rozdział 6: zawiera opis powiązań między dyrektywą ptasią a siedliskową, ramową 
dyrektywą wodną oraz dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
i w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście realizacji 
inwestycji dotyczących transportu wodnego śródlądowego.  

1.5. Zastrzeżenia 

Należy również pokrótce nakreślić zastrzeżenia dotyczące dokumentu. Niniejsze wytyczne 
mają być w zamierzeniu wierne regulacjom określonym w dyrektywach siedliskowej i ptasiej, 
a ich interpretacja jest związana przepisami tych dyrektyw. Wytyczne opierają się także na 
szerzej zakrojonych zasadach, które leżą u podstaw polityki UE w dziedzinie ochrony 
środowiska i transportu wodnego śródlądowego. Niniejsze wytyczne nie są tekstem 
prawodawczym – nie stanowią nowych przepisów, dają jedynie wskazówki dotyczące 
stosowania zasad już istniejących. 

Dokument ten odzwierciedla jedynie poglądy służb Komisji i nie jest prawnie wiążący. 
Dokonanie ostatecznej interpretacji dyrektywy leży w gestii Trybunału Sprawiedliwości UE. 
W stosownych przypadkach uwzględniono istniejące orzeczenia w sprawach, w których 
Trybunał zajął już jednoznaczne stanowisko. 

Niniejszy dokument nie zastępuje także opracowanych wcześniej ogólnych wytycznych 
Komisji dotyczących stosowania i interpretacji przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej. Ma 
na celu jedynie wyjaśnienie niektórych aspektów tych przepisów oraz przedstawienie ich 
w szczególnym kontekście rozwoju śródlądowych dróg wodnych i zarządzania nimi. 
Niniejszy przewodnik należy zatem zawsze odczytywać w połączeniu z istniejącymi 
wytycznymi ogólnymi i obiema dyrektywami4. 

                                                            
4 Zarządzanie obszarami „Natura 2000”. Przepisy art. 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, 
Luksemburg 2000; Ocena planów i projektów o znacznym wpływie na obszary Natura 2000 – 
metodologiczne wytyczne dotyczące postanowień art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG 
(Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - methodological 
guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC; Guidance 
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Autorzy wytycznych uznają, że obie dyrektywy dotyczące środowiska opierają się na 
zasadzie pomocniczości i że to do państw członkowskich należy ustalenie wymogów 
proceduralnych wynikających z tych dyrektyw. Dobre praktyki w zakresie procedur oraz 
proponowane rozwiązania metodyczne opisane w niniejszym dokumencie nie mają 
charakteru zaleceń – mają raczej stanowić przydatne porady, pomysły i sugestie, oparte na 
rozległych dyskusjach z przedstawicielami sektora transportu wodnego śródlądowego, 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, prowadzonych 
w ramach prac grupy roboczej Komisji ds. rzek. 

Komisja pragnie podziękować wszystkim osobom, które brały udział w pracach grupy 
roboczej za ich cenny wkład w dokument i poprzedzające go dyskusje, który miał kluczowe 
znaczenie dla opracowania niniejszych wytycznych. 

                                                                                                                                                                                         
document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC); 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
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2. RAMY POLITYKI UE 

 
 
 

2.1. Wstęp 

W niniejszym rozdziale nakreślono ogólne ramy polityki UE wspierające zarówno transport 
wodny śródlądowy, jak i zachowanie różnorodności biologicznej. Przedstawiono w nim 
przegląd głównych dokumentów dotyczących polityki i aktów ustawodawczych mających 
zastosowanie do poszczególnych sektorów oraz określono ich główne cele oraz przepisy. 
Celem niniejszej części jest umożliwienie lepszego zrozumienia głównych czynników 
warunkujących funkcjonowanie obu sektorów na poziomie UE. 

Podstawę polityki w tym zakresie stanowi przyjęta w marcu 2010 r. strategia „Europa 2020”. 
Ta unijna strategia określa wizję europejskiej społecznej gospodarki rynkowej na przestrzeni 
kolejnego dziesięciolecia i jest oparta na trzech zazębiających się i wzajemnie 
wzmacniających obszarach priorytetowych: inteligentnym wzroście – rozwijaniu gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacji; zrównoważonym wzroście – wspieraniu gospodarki 
niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów oraz konkurencyjnej; a także wzroście 
sprzyjającym włączeniu społecznemu – wspieraniu gospodarki o wysokim poziomie 
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

2.2. Wsparcie polityki transportowej UE dla transportu wodnego 
śródlądowego 

Polityka transportowa UE stanowi jeden z filarów europejskiego rynku wewnętrznego 
i procesu integracji europejskiej. Jest ona podstawą swobodnego przepływu towarów i osób, 
wspiera handel oraz ma na celu stworzenie równych warunków umożliwiających 
konkurencję w ramach poszczególnych kategorii środków transportu oraz między nimi, 
a także wspiera swobodę świadczenia usług oraz otwarcie rynków transportowych. 

Zwiększająca się nieustannie w ciągu ostatniego dziesięciolecia ilość przewożonych 
towarów sprawiła, że coraz bardziej zaczęto brać pod uwagę jego społeczne i ekologiczne 
konsekwencje oraz wprowadzać zmiany w tym zakresie. Większego znaczenia zaczął 
również nabierać model mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Model 
ten zakłada zintegrowane podejście mające na celu optymalizację efektywności transportu, 
jego organizacji i bezpieczeństwa, a także zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie 
oddziaływania na środowisko. Ponadto w ramach tego modelu dąży się do poprawienia 
konkurencyjności środków transportu przyjaznych dla środowiska oraz stworzenia 
zintegrowanych sieci transportowych wykorzystywanych jednocześnie przez kilka środków 
transportu. Transport wodny śródlądowy uznaje się za oczywisty wybór w tym kontekście, 
ponieważ zapewnia on przewóz towarów, który jest bezpieczny, niskoemisyjny, oszczędny 
i wolny od zatorów komunikacyjnych. 
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Dlatego też transport wodny śródlądowy stanowi istotny element nowej białej księgi Komisji 
przyjętej w marcu 2011 r.: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.5  

W dokumencie tym Komisja przyjęła plan oparty na 40 konkretnych inicjatywach do 
wdrożenia w ciągu następnego dziesięciolecia w celu stworzenia konkurencyjnego systemu 
transportu, który zwiększy mobilność, usunie najważniejsze bariery w kluczowych obszarach 
oraz będzie stanowić siłę napędową wzrostu i zatrudnienia. Jednocześnie propozycje 
Komisji powinny pomóc w znacznym zmniejszeniu uzależnienia Europy od importowanej 
ropy oraz obniżyć emisje dwutlenku węgla związane z transportem o 60 % do roku 2050. 

Kluczowe cele tego planu związane z transportem wodnym śródlądowym obejmują: 

• przeniesienie 30 % drogowego transportu towarów na dalekich trasach na transport 
kolejowy lub wodny do 2030 r., zaś do 2050 r. ponad 50 %; 

• stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej i multimodalnej 
transeuropejskiej bazowej sieci transportowej, wraz z dobrymi połączeniami między 
głównymi portami morskimi oraz siecią kolejową i żeglugą śródlądową; 

• usunięcie głównych „wąskich gardeł” w celu ukończenia budowy sieci TEN-T; 

• internalizację wszystkich efektów zewnętrznych w ramach wszystkich środków 
transportu; 

• pełne zastosowanie zasad „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”. 

W kontekście powyższego Komisja ustanowi odpowiednie ramy w celu optymalizacji 
wewnętrznego rynku transportu wodnego śródlądowego oraz w celu usunięcia barier, które 
hamują zwiększone wykorzystywanie takiego transportu, poprzez zapewnianie ciągłości 
środków służących wdrożeniu takich działań, w ramach programu unijnego NAIADES oraz 
poprzez uwzględnianie nowych wyzwań. 

2.2.1. Program UE NAIADES 

W 2006 r. Komisja przyjęła Program na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej oraz Dróg 
Wodnych w Europie o nazwie NAIADES6. Jego celem jest zwiększenie korzyści płynących 
z transportu wodnego śródlądowego, a jednocześnie znoszenie licznych przeszkód, które 
uniemożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału tego rodzaju transportu. 

Program UE koncentruje się na pięciu wzajemnie zależnych obszarach strategicznych oraz 
obejmuje zalecenia dotyczące działań, jakie w latach 2006-2013 powinna podjąć Unia 
Europejska, państwa członkowskie oraz pozostałe zainteresowane strony: 
 
1. Rynki: działania obejmują przyciąganie nowych rynków, tworzenie warunków 

sprzyjających działalności gospodarczej oraz usprawnianie ram administracyjnych i 
regulacyjnych. 

2. Floty: działania obejmują w szczególności poprawę efektywności logistyki, a także 
poprawę oddziaływania transportu wodnego śródlądowego na środowisko oraz jego 
bezpieczeństwa. 

                                                            
5 COM(2011) 144 final. 
6 Komunikat Komisji w sprawie promocji żeglugi śródlądowej NAIADES — Zintegrowany Europejski Program 
Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej, COM(2006)6. http://www.naiades.info/  

http://www.naiades.info/
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3. Zatrudnienie i kwalifikacje: działania obejmują poprawę atrakcyjności sektora dla nowych 
pracowników poprzez poprawę warunków pracy i warunków społecznych w sektorze 
oraz inwestowanie w kapitał ludzki, np. w drodze harmonizacji edukacji i systemów 
szkolenia. 

4. Wizerunek: działania obejmują promowanie żeglugi śródlądowej jako dobrego partnera 
biznesowego, ustanawianie i poszerzanie europejskiej sieci na rzecz promowania 
i rozwoju transportu wodnego śródlądowego, a także monitorowanie trendów i zmian na 
w tym sektorze. 

5. Infrastruktura: działania obejmują poprawę stanu dróg wodnych, poprawę sieci 
multimodalnych oraz wdrożenie usług informacji rzecznej (RIS). 

Ponadto program przewiduje środki mające na celu modernizację struktury organizacyjnej 
transportu wodnego śródlądowego w celu rozwiązania obecnego problemu fragmentacji 
zasobów oraz działań na różnych szczeblach. 

W celu wspierania realizacji programu NAIADES Komisja ustanowiła w 2008 r. platformę dla 
zainteresowanych stron związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi, państw 
członkowskich, komisji rzecznych oraz przedstawicieli sektora, o nazwie PLATINA7 
(Platforma na rzecz realizacji programu NAIADES). PLATINA stanowi narzędzie koordynacji 
transportu wodnego śródlądowego, w ramach którego zrzeszono 23 partnerów z 9 
europejskich krajów. Platformę tę sfinansowano w ramach siódmego programu ramowego w 
zakresie badań (2007-2013) i skutecznie wspiera ona Komisję Europejską w pięciu 
obszarach polityki objętych programem NAIADES. W ramach platformy PLATINA, między 
innymi, opracowano przewodnik „Dobre praktyki w dziedzinie zrównoważonego planowania 
dróg wodnych” („Good Practices in Sustainable Waterway Planning”), w którym 
przedstawiono wytyczne dotyczące planowania przedsięwzięć rozwojowych związanych z 
drogami wodnymi zgodnie z wymogami w dziedzinie ochrony środowiska (zob. rozdział 4).  

W kwietniu 2011 r. Komisja przedstawiła swoje śródokresowe sprawozdanie z postępu prac 
dotyczące wdrażania programu NAIADES8. Przedstawiono w nim ważną rolę strategiczną 
programu NAIADES we wspieraniu istotnej roli transportu wodnego śródlądowego w ramach 
europejskiego systemu transportu. W sprawozdaniu podsumowano również osiągnięcia 
programu, a także te kwestie, które nadal wymagają dalszych działań lub ponownej oceny, 
w tym kwestię przydzielania zasobów finansowych. 

Powszechnie uznaje się, że brak środków okazał się przeszkodą w realizacji programu, 
a platformie PLATINA udało się złagodzić ten brak jedynie w ograniczonym zakresie. W 
2012 r. Komisja zamierza przedstawić komunikat na temat inicjatywy, która będzie 
kontynuacją obecnego programu NAIADES. W komunikacie tym przedstawione zostaną 
cele w zakresie optymalizacji rynku wewnętrznego dla sektora transportu wodnego 
śródlądowego, a także sposoby usuwania przeszkód, które uniemożliwiają zwiększone 
wykorzystanie tego rodzaju transportu oraz sposoby mające na celu lepszą integrację 
żeglugi śródlądowej w ramach systemu transportu multimodalnego. 

Treść tego komunikatu będzie się koncentrować na środkach koniecznych do wsparcia 
sektora w celu ponownego skierowania go na ścieżkę stabilnego wzrostu oraz koniecznych 
do dopilnowania, by transport wodny śródlądowy pozostał atrakcyjny również z perspektywy 
ochrony środowiska. Kwestie, które będę wymagały rozważenia to m.in. zintegrowany 

                                                            
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1 
8 Dokument roboczy służb Komisji Śródokresowe sprawozdanie z postępu prac dotyczących wdrażania 
programu NAIADES na rzecz Żeglugi Śródlądowej SEC(2011) 453 final. 

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1


 

 

14 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

rozwój infrastruktury i zarządzania, zastosowanie inteligentnych systemów mobilności, takich 
jak RIS, lub dalszą ekologizację floty. 

2.2.2. Polityka dotycząca transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 

Kolejnym kluczowym filarem polityki transportowej UE jest transeuropejska sieć 
transportowa9 ustanowiona w celu zapewnienia jednej multimodalnej sieci integrującej sieci 
transportu lądowego (w tym śródlądowe drogi wodne), morskiego i powietrznego na terenie 
całej Wspólnoty, umożliwia ona bardziej efektywny przepływ towarów i osób między 
państwami członkowskimi, a także zapewnia międzynarodowe połączenia. W świetle art. 
170 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) sieć TEN-T wraz z siecią TEN-E w 
obszarze telekomunikacji oraz energii przyczyniają się w sposób ogólny do realizacji celów 
związanych ze wspólnym rynkiem, a także do tworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu. 

Kwota, jaką trzeba zainwestować do 2020 r. w celu ukończenia i modernizacji kompleksowej 
transeuropejskiej sieci w rozszerzonej UE wynosi około 550 mld EUR, z czego 215 mld EUR 
przeznaczone jest na usunięcie głównych „wąskich gardeł”. Z uwagi na skalę wymaganej 
inwestycji przedsięwzięcia realizuje się zgodnie z priorytetami ustalanymi w ścisłej 
współpracy z rządami krajowymi. 

Do 2007 r., w ramach obowiązujących w tym okresie wytycznych10, zidentyfikowano 
w ramach sieci TEN-T 30 priorytetowych projektów infrastruktury. Projekty te dotyczą 
wszystkich rodzajów środków transportu: kolei, dróg, lotnisk, śródlądowych dróg wodnych, 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz połączeń multimodalnych, a także systemu nawigacji 
satelitarnej Galileo. W niektórych przypadkach projekty te zakładają stworzenie nowych 
obiektów, w innych – koncentrują się na modernizacji istniejącej infrastruktury lub 
przeprowadzeniu studiów wykonalności.  

Wsparcie finansowe na rzecz wdrażania przedsięwzięć w ramach TEN-T pochodzi z kilku 
instrumentów finansowych UE (np. funduszy strukturalnych, budżetu TEN-T) oraz pożyczek 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Dwa spośród obecnych przedsięwzięć priorytetowych w szczególności koncentrują się na 
śródlądowych drogach wodnych:  

• Projekt 18 – Oś rzeczna Ren/Moza-Men-Dunaj: przecina Europę poprzecznie od Morza 
Północnego w Rotterdamie do Morza Czarnego w Rumunii. Projekt zakłada szereg 
projektów z zakresu regulacji rzek, budowy śluz żeglugowych oraz nowych mostów, 
a także różne studia wykonalności dotyczące różnych odcinków drogi wodnej. 

                                                            
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 
10 Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.U. L 228 z 9.9.1996, s. 1), 
z późniejszymi zmianami. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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• Projekt 30 – Oś rzeczna Sekwana-Skalda: ma na celu połączenie francuskiej sieci 
śródlądowych dróg wodnych z siecią belgijska, holenderską i niemiecką oraz portami w 
tych krajach, a także z głównymi portami północnoeuropejskimi (Hawr, Rouen, 
Dunkierka, Zeebrugge, Gandawa, Antwerpia i Rotterdam). Połączenie to stanowić 
będzie droga wodna łącząca Compiègne we Francji z Gandawą w Belgii, dostępna dla 
szerokich łodzi. Działania w ramach projektu zakładają, między innymi, budowę kanału 
Sekwana-Europa Północna na terytorium Francji, szereg prac modernizacyjnych między 
Compiègne we Francji a Gandawą w Belgii, budowę multimodalnych obiektów 
przeznaczonych do celów logistycznych, prace mające na celu zapewnienie ochrony 
wody i zaopatrzenia w wodę, a także dostosowanie do zmiany klimatu. 

Artykuł 8 wytycznych dotyczących TEN-T określa, że w trakcie opracowywania i realizacji 
projektów państwa członkowskie muszą brać pod uwagę ochronę środowiska w drodze 
przeprowadzania ocen oddziaływania projektów na środowisko lub odpowiednich ocen 
wynikających z przepisów dyrektywy ptasiej i siedliskowej.  

Komisja niedawno przyjęła propozycję nowych wytycznych dotyczących TEN-T11, razem 
z propozycją rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”12, który jest 
elementem finansowym rozwoju infrastruktury, zapewniającym budżet w wysokości 50 mld 
EUR na transport, telekomunikację i energię. W ramach tego budżetu 32 mld EUR 
przeznaczono na transport. 

Multimodalne europejskie korytarze transportowe w ramach sieci TEN-T, zgodnie 
z propozycją Komisji, obejmują główne korytarze śródlądowych dróg wodnych w UE, aby 
wszystkie śródlądowe drogi wodne od klasy IV specyfikacji AGN w górę wchodziły w zakres 
                                                            
11 COM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm  
12 COM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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głównej sieci. Instrument finansowy „Łącząc Europę” powinien być wdrażany w taki sposób, 
by „wąskie gardła” oraz połączenia transgraniczne – również w przypadku transportu 
wodnego śródlądowego – były traktowane jako priorytet. Zgodnie z założeniami instrument 
ten ma jednak umożliwiać nie tylko finansowanie „konkretnej” infrastruktury fizycznej, ale 
także działań, które pozwolą na jej bardziej efektywne i ekologiczne działanie, na przykład 
systemów inteligentnego zarządzania oraz infrastruktury napędzanej alternatywnej paliwem. 

 

2.3. Unijna strategia dunajska – nowa strategia UE na rzecz makroregionu 

W ramach nowego podejścia do rozwoju 
regionalnego w UE Komisja rozpoczęła 
opracowywanie szeregu inicjatyw na 
rzecz makroregionów UE, których celem 
jest osiągnięcie skuteczniejszej 
koordynacji. Podejście to nie zakłada 
tworzenia nowych przepisów czy 
instytucji, ale raczej wzmacnia 
powiązania między różnymi strategiami 
politycznymi oraz rozmaitymi 
zainteresowanymi stronami działającymi 
w regionie. Jego celem jest działanie w 
interesie regionu jako całości, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu jego 
różnorodności. 

Po sukcesie strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, w grudniu 2010 r. Komisja przedstawiła 
nową propozycję ukierunkowaną na kolejny makroregion w UE. Ta strategia unijna 
koncentruje się na regionie Dunaju13. Inicjatywa ta dąży do rozwijania ogromnego potencjału 
gospodarczego oraz poprawy warunków środowiskowych w regionie. 

Poprzez ustanowienie ram długoterminowej współpracy dotyczącej szerokiego wachlarza 
zagadnień strategia ta ma odegrać kluczową rolę w poprawie transportu zorganizowanego 
z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, powiązaniu systemów 
energetycznych, ochronie środowiska, ochronie zasobów wodnych oraz stymulowaniu 
otoczenia sprzyjającego działalności gospodarczej. Choć na wdrożenie strategii nie 
przeznaczono żadnych nowych środków, lepsze dostosowanie programów przyjętych przez 
państwa członkowskie leżące nad Dunajem powinno oznaczać, że środki przeznaczone dla 
regionu w ramach obecnego okresu finansowania przełożą się na osiągnięcie większego 
wpływu. 

Strategia ta zakłada realizację szczegółowego planu działań opartych na czterech filarach, 
z czego dwa z nich są bezpośrednio związane z transportem wodnym śródlądowym i 
zachowaniem różnorodności biologicznej: 

(1) lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem: 

• poprawa mobilności i multimodalności 

(a) śródlądowych dróg wodnych; 

                                                            
13 COM(2010) 715 final. 



 

 

17 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

(b) połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych; 

• promowanie zrównoważonej energetyki; 

• propagowanie kultury, turystyki i kontaktów międzyludzkich 

(2) ochrona środowiska w regionie Dunaju: 

• przywracanie i utrzymanie wysokiej jakości wód; 

• zarządzanie zagrożeniami dla środowiska; 

• ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazów oraz jakości powietrza i gleb. 

Szczegółowe cele w ramach każdego obszaru priorytetowego określono w planie działań 
załączonym do komunikatu14, a także opracowano je w sposób szczegółowy w ramach grup 
sterujących. W przypadku śródlądowych dróg wodnych i różnorodności biologicznej cele 
szczegółowe obejmują:  

Obszar priorytetowy – Poprawa mobilności i multimodalności śródlądowych dróg wodnych 
poprzez:  

• zwiększenie ilości towarów transportowanych na Dunaju o 20 % do roku 2020 
w porównaniu z rokiem 2010; 

• usunięcie istniejących ograniczeń w żeglowności, z uwzględnieniem specyficznych cech 
charakterystycznych poszczególnych odcinków Dunaju oraz jego żeglownych dopływów, 
a także ustanowienie skutecznego zarządzania infrastrukturą dróg wodnych do 2015 r.; 

• budowę wydajnych terminali multimodalnych w portach rzecznych na Dunaju oraz jego 
żeglownych dopływach, w celu połączenia żeglugi śródlądowej z transportem kolejowym 
i drogowym do 2020 r.; 

• wdrożenie usług informacji rzecznej (RIS) na Dunaju i jego żeglownych dopływach oraz 
zapewnienie międzynarodowej wymiany danych dotyczących RIS, najlepiej do 2015 r.; 

• rozwiązanie problemu braku wykwalifikowanego personelu oraz ujednolicenie 
standardów nauczania w dziedzinie żeglugi śródlądowej w regionie Dunaju do 2020 r., 
z uwzględnieniem wymiaru społecznego odpowiednich działań. 

Obszar priorytetowy – Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazów oraz jakości 
powietrza i gleb poprzez: 

• powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym 
prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej 
poprawy ich stanu, dostosowane do specjalnych potrzeb regionu Dunaju, do 2020 r.; 

• zapewnienie żywotności populacji jesiotra rosyjskiego i innych rodzimych gatunków ryb 
w Dunaju do 2020 r.; 

• zagwarantowanie, by do 2020 r. ekosystemy i zapewniane przez nie usługi 
ekosystemowe zostały zachowane oraz wzmocnione poprzez ustanowienie zielonej 
infrastruktury oraz przywrócenie co najmniej 15 % zdegradowanych ekosystemów; 

• zapewnienie do 2020 r. identyfikacji inwazyjnych gatunków obcych oraz dróg ich 
wprowadzania oraz ich uszeregowanie według priorytetów, a także ograniczenie lub 
wyeliminowanie gatunków priorytetowych, oraz podjęcie decyzji dotyczących ich dróg 

                                                            
14 SEC(2010) 1489 final. 
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wprowadzania w celu zapobiegania takiemu wprowadzaniu i pojawieniu się nowych 
inwazyjnych gatunków obcych. 

2.4. Polityka UE w dziedzinie różnorodności biologicznej 

Podobnie jak w przypadku wspierania transportu wodnego śródlądowego, zachowanie 
różnorodności biologicznej UE jest również ważnym priorytetem politycznym. Cel ten określa 
się jako jeden z kluczowych celów operacyjnych strategii zrównoważonego rozwoju UE15 
oraz jeden z czterech obszarów priorytetowych w ramach szóstego wspólnotowego 
programu działań w zakresie środowiska naturalnego16, który określa ramy polityki UE w 
dziedzinie środowiska na lata 2002-2012. 

W 2010 r. szefowie państw członkowskich UE wyznaczyli następujący cel śródokresowy 
w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej w UE17: „Powstrzymać utratę 
różnorodności biologicznej i degradację funkcji ekosystemu w UE do 2020 roku, przywrócić 
je w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, a jednocześnie zwiększyć wkład UE 
w powstrzymanie globalnej utraty różnorodności biologicznej.” 

Strategia UE do 2020 r. w zakresie różnorodności biologicznej, przyjęta przez Komisję 
w maju 2011 r., określa sześć głównych celów oraz 20 działań mających na celu 
zapewnienie realizacji tego nadrzędnego celu do 2020 r.18 Cele te obejmują: 

• pełne wdrożenie prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody w celu ochrony 
różnorodności biologicznej; 

• lepszą ochronę ekosystemów, a także wykorzystywanie w większym zakresie 
zielonej infrastruktury; 

• bardziej zrównoważone rolnictwo i leśnictwo; 

• lepsze zarządzanie stadami ryb w UE oraz bardziej zrównoważone rybołówstwo; 

• ściślejsze kontrole w odniesieniu do inwazyjnych gatunków obcych; 

• większy wkład UE w zapobieganie globalnej utracie różnorodności biologicznej. 

2.5. Dyrektywy ptasia i siedliskowa  

Dyrektywy ptasia i siedliskowa stanowią podwaliny europejskiej polityki w dziedzinie 
różnorodności biologicznej. Umożliwiają one wszystkim 27 państwom członkowskim UE 
wspólną pracę w oparciu o te same przepisy w celu ochrony najbardziej zagrożonych i 
najcenniejszych gatunków i siedlisk na całym obszarze, na którym występują one w UE, 
niezależnie od podziałów politycznych czy administracyjnych. 

Nadrzędnym celem dyrektywy ptasiej19 jest odtworzenie populacji wszystkich gatunków 
dzikiego ptactwa naturalnie występującego w UE oraz utrzymanie ich na poziomie, który 

                                                            
15 COM (2001)264 final, Nowa strategia zrównoważonego rozwoju UE, przyjęta w czerwcu 2006 r.  
16 Decyzja nr 1600/2002/WE, Dz.U. L 242, 10.9.2002.  
17 Konkluzje Rady: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf  
18 „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.” (COM(2011)244), 3.5.2011. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm


 

 

19 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

zapewni ich długoterminowe przetrwanie. Dyrektywa siedliskowa20 ma podobne cele jak 
dyrektywa ptasia, obejmuje jednak gatunki roślin oraz gatunki zwierząt inne niż ptaki, a także 
niektóre rodzaje siedlisk.  

Dyrektywy te nie obejmują wszystkich gatunków roślin i zwierząt w Europie (tj. nie obejmują 
całej różnorodności biologicznej UE). Koncentrują się za to na podzbiorze około 2000 
gatunków (z około 100 000 lub większej liczby gatunków żyjących w Europie) – które 
potrzebują ochrony, by móc przetrwać. Gatunki te często nazywa się gatunkami będącymi 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty lub zagrożonymi gatunkami UE. 

Te dwie dyrektywy wprowadzają wymóg, który zobowiązuje państwa członkowskie do 
działań wychodzących poza jedynie zapobieganie dalszemu pogorszaniu się sytuacji 
wymienionych w nich gatunków i typów siedlisk. Państwa członkowskie muszą również 
podejmować działania mające na celu skuteczne zarządzanie celem przywrócenia 
właściwego stanu ochrony21 populacji gatunków żyjących na ich terenach i utrzymania 
takiego stanu na całym obszarze, na którym dane gatunki występują w UE.  

Właściwy stan ochrony można opisać jako sytuację, w której typ siedliska lub gatunek 
pomyślnie się rozwija (zarówno pod względem jakości, jak i zakresu lub populacji) oraz ma 
dobre perspektywy takiego rozwoju również w przyszłości. Sam fakt, że dane siedlisko lub 
gatunek nie są zagrożone (tj. nie są w bezpośredni sposób zagrożone wyginięciem) 
niekoniecznie oznacza, że w ich przypadku osiągnięto właściwy stan ochrony. Cel dyrektywy 
określono w sposób pozytywny oraz jest on ukierunkowany na właściwy stan, który należy 
zdefiniować, osiągnąć i utrzymać. Cel ten zakłada zatem coś więcej niż jedynie unikanie 
zagrożenia wyginięciem.  

Aby osiągnąć ten cel, dyrektywy wymagają dwóch rodzajów działań: 
  
• wyznaczenia obszarów oraz zarządzania nimi celem zachowania obszarów 

kluczowych dla gatunków wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej oraz 
załączniku II do dyrektywy siedliskowej, a także typów siedlisk wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy siedliskowej,  

• ochrony gatunkowej poprzez zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia 
ogólnego systemu ochrony wszystkich gatunków dzikiego ptactwa w UE oraz innych 
gatunków zagrożonych wymienionych w załączniku IV i V do dyrektywy siedliskowej. 
Takie działania mają zastosowanie na całym obszarze występowania gatunków, a co za 
tym idzie, również poza obszarami chronionymi. 

2.5.1. Sieć Natura 2000 

Kluczowym elementem dyrektyw dotyczących środowiska jest nałożony na państwa 
członkowskie wymóg wyznaczenia obszarów w ramach sieci Natura 2000 dla wybranych 
                                                                                                                                                                                         
19 Dyrektywa Rady 2009/147/WE (ujednolicona wersja dyrektywy Rady 79/409/WE w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa, z późniejszymi zmianami) – zob. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
20 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, wersja ujednolicona 01.01.2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
21 Pojęcie „właściwego stanu ochrony” nie pojawia się w dyrektywie ptasiej, ale istnieją analogiczne 
wymogi, tj. wszystkie obszary specjalnej ochrony nadal podlegają specjalnym środkom mającym na 
celu ochronę siedlisk, aby zapewnić przetrwanie i reprodukcję wymienionych w załączniku I ptaków 
na obszarze ich występowania. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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gatunków i typów siedlisk wymienionych w tych dyrektywach. Po wyznaczeniu takich 
obszarów muszą być one zarządzane w taki sposób, aby te gatunki i typy siedlisk, ze 
względu na które wyznaczono dany obszar ochrony utrzymać we właściwym stanie ochrony 
lub je do takiego stanu przywrócić. 

Do tej pory jako obszary Natura 2000 wyznaczono ponad 26 000 obszarów22. Łącznie 
obejmują one około 18% terenów lądowych UE-27, a także znaczącą powierzchnię 
morską23. Ekosystemy jezior i rzek stanowią około 4% powierzchni terenów objętych siecią 
Natura 2000. 

Takie obszary wymagają zarządzania i ochrony zgodnie z przepisami art. 6 dyrektywy 
siedliskowej. Przepisy te opisano w skrócie poniżej, ponieważ mają one bezpośrednie 
znaczenie dla rozwoju zintegrowanych przedsięwzięć tj. takich, które przynoszą korzyści 
wszystkim stronom lub zakładają minimalną straty w środowisku (rozdział 4), a także dla 
przeprowadzania ocen oddziaływania nowych planów lub projektów na obszary Natura 2000 
(rozdział 5). 

Dwa pierwsze ustępy art. 6 zobowiązują państwa członkowskie do: 

•  ustanowienia koniecznych środków ochrony odpowiadających ekologicznym 
wymaganiom chronionych typów siedlisk przyrodniczych lub gatunków żyjących na tych 
terenach (art. 6 ust. 1);  

• podejmowania odpowiednich działań w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków 
(art. 6 ust. 2). 

Aby ułatwić to zadanie, państwa członkowskie zachęca się do opracowywania celów 
ochrony dla każdego obszaru Natura 2000. Cele ochrony obejmują, co najmniej, 
zachowanie stanu ochrony gatunków i siedlisk, dla których zostały wyznaczone 
i zapobieganie dalszemu pogorszaniu stanu ochrony. Jako że osiągnięcie właściwego stanu 
ochrony gatunków i typów siedlisk jest nadrzędnym celem dyrektywy, dla poszczególnych 
obszarów mogą zostać wyznaczone bardziej ambitne cele ochrony dążące do poprawy 
stanu ochrony gatunków i siedlisk występujących na danym obszarze.  

Jak wybiera się obszary do sieci Natura 2000:  

Każdy obszar wybrany do włączenia do sieci Natura 2000 został wskazany z uwagi na swoje 
znaczenie dla ochrony typu lub typów siedliska lub gatunku czy też gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty i występujących na danym obszarze. Wyboru takich obszarów dokonuje 
się na podstawie kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy siedliskowej, które biorą pod 
uwagę stopień reprezentatywności danego typu siedliska, a także jego teren, strukturę i funkcje, oraz 
– w przypadku gatunków – wielkość i zagęszczenie populacji, cechy siedliska, które są ważne dla 
danego gatunku, stopień odizolowania populacji, a także ocenę globalną wartości terenu dla ochrony 
danego typu siedliska lub gatunku.  

                                                            
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm  
23 Obszary specjalnej ochrony oraz tereny mające znaczenie dla Wspólnoty często w znacznym 
stopniu się pokrywają, więc dane te nie mają charakteru łącznego. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm


 

 

21 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

Takie informacje umieszcza się w standardowym formularzu danych24, który wypełnia się dla każdego 
obszaru. Formularz ten zawiera kluczowe dane na temat obszaru i gatunku lub typu siedliska, dla 
którego taki obszar wyznaczono oraz ich stanu ochrony (ocena w skali od A do D). Dane te stanowią 
zatem ważny punkt odniesienia nie tylko przy ustalaniu, czy doszło do pogorszenia stanu ochrony 
takich typów siedlisk i gatunków występujących na takim obszarze, ale także przy określaniu założeń 
ochrony dla danego obszaru, zgodnie z ogólnymi celami dyrektywy siedliskowej. 

PRZEGLĄDARKA NATURA 2000: 
Bezpośredni dostęp do map i standardowych formularzy danych Natura 2000 on-line 

http://natura2000.eea.europa.eu/ 
Przeglądarka Natura 2000 zapewnia możliwość zapoznania się ze szczegółowymi opisami i mapami 
obszarów Natura 2000 w całej UE, w tym wzdłuż różnych odcinków rzek. 

Przeglądarka oferuje różne możliwości przeszukiwania bazy: 

• przeglądanie konkretnego obszaru, aby sprawdzić, czy na jego terenie znajdują się jakieś 
obszary Natura 2000 – na przykład wzdłuż konkretnego odcinka rzeki. Po wpisaniu miejsca, np. 
najbliższej miejscowości, mapa automatycznie pokaże zbliżenie takiego obszaru i zaznaczy 
wszystkie leżące na nim obszary Natura 2000; 

• zlokalizowanie konkretnego obszaru Natura 2000 na podstawie znanej nazwy lub kodu; 

• wyszukanie konkretnego gatunku lub typu siedliska chronionego na podstawie dyrektywy 
siedliskowej oraz sprawdzenie, które obszary wyznaczono w celu jego ochrony. 

Dla każdego obszaru Natura 2000 zlokalizowanego na mapie można pobrać standardowy formularz 
danych z informacjami o gatunkach i typach siedlisk, dla których został on wyznaczony, szacowanej 
wielkości populacji takich gatunków oraz ich stanie ochrony, a także znaczeniu takiego obszaru dla 
danego gatunku.  

 

                                                            
24 Standardowe formularze danych są dostępne na stronie przeglądarki Natura 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/ lub można je uzyskać od organów odpowiedzialnych za sieć Natura 
2000 w danym państwie lub regionie.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/


 

 

22 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

 
Przykładowa mapa w przeglądarce Natura 2000 dla rzeki Moza na północy od Verdun w Lotaryngii na terenie Francji. Obszar 
specjalnej ochrony wyznaczony na mocy dyrektywy ptasiej zaznaczono na czerwono, teren mający znaczenie dla Wspólnoty 
wyznaczony na podstawie dyrektywy siedliskowej zaznaczono na niebiesko (czasem tereny te pokrywają się). 
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Artykuł 10 – zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000 

Poza włączaniem priorytetowych obszarów do sieci Natura 2000, art. 10 dyrektywy 
siedliskowej wymaga także, by państwa członkowskie dążyły do poprawy ekologicznej 
spójności sieci Natura 2000 na rozleglejszym terenie poprzez utrzymywanie i, w stosownych 
przypadkach, zagospodarowywanie elementów krajobrazu, które mają duże znaczenie dla 
dzikiej fauny i flory, takich jak korytarze ekologiczne i ostoje, które są istotne dla migracji 
i rozprzestrzeniania się dzikich gatunków. 

Plany ochrony obszarów Natura 2000, tam, gdzie zostały opracowane, często nakreślają 
założenia ochrony dla danego obszaru oraz działania konieczne do realizacji takich założeń. 
Mogą być więc przydatnym źródłem informacji dla osób odpowiedzialnych za opracowanie 
projektów dotyczących śródlądowych dróg wodnych, ponieważ zawierają one zwykle opis: 

- wymogów w zakresie ochrony siedlisk i gatunków, dla których wyznaczono dany obszar, 
aby dla wszystkich było jasne, co podlega ochronie i dlaczego;  

- społeczno-ekonomicznego i kulturowego kontekstu danego obszaru oraz interakcji 
między różnymi sposobami użytkowania gruntów a występującymi na nich gatunkami i 
siedliskami;  

- zagrożeń dla gatunków i typów siedlisk; 

- celów ochrony danego obszaru; 

- praktycznych działań w zakresie zarządzania, które należy wdrożyć w celu przywrócenia 
właściwego stanu ochrony na danym obszarze, a także informacje na temat tego, jak 
zintegrować takie działania z innymi praktykami w zakresie użytkowania gruntów na 
danym obszarze; 

- przygotowywania i wdrażania planu z uwzględnieniem udziału stron zainteresowanych 
ochroną danego obszaru. 

2.5.2. Nowe projekty oddziałujące na obszary Natura 2000 

Podczas gdy art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy siedliskowej dotyczą zarządzania obszarami Natura 
2000 i ich systematycznej ochrony, art. 6 ust. 3 i 4 określają procedurę, którą należy 
stosować, planując nowe projekty, które mogłyby mieć wpływ na obszar Natura 200025.  

Ta wieloetapowa procedura, szczegółowo opisana w rozdziale 5, w skrócie wymaga 
poddania odpowiedniej ocenie każdego potencjalnie znacząco szkodliwego planu lub 
przedsięwzięcia z punktu widzenia jego wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000. 

W zależności od ustaleń odpowiedniej oceny właściwy organ wydaje zezwolenie na plan lub 
przedsięwzięcie w przedstawionym kształcie, jeżeli upewni się, że nie naruszy to spójności 

                                                            
25 Ma to zastosowanie dla terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, specjalnych obszarów 
ochrony i obszarów specjalnej ochrony oraz dotyczy nie tylko planów i przedsięwzięć realizowanych 
na obszarach Natura 2000, ale również tych realizowanych poza tymi obszarami, a które mogłyby 
mieć znaczny wpływ na ochronę gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000. Przykładowo tama 
budowana na górnym odcinku rzeki może zmienić sposób, w jaki dana rzeka sezonowo zalewa 
tereny podmokłe istotne dla ptactwa występującego na obszarze specjalnej ochrony wzdłuż dolnych 
odcinków rzeki lub nawet spowodować, że rzeka przestanie zalewać te tereny. 
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danego obszaru. Jeśli jednak stwierdzi, że wystąpią szkodliwe skutki, może – w zależności 
od stopnia szkodliwości – wymagać podjęcia poniższych działań: 

• ponownego opracowania planu lub przedsięwzięcia celem wyeliminowanie szkodliwego 
wpływu na obszary Natura 2000;  

• wprowadzenia dodatkowych środków łagodzących, które zniwelują negatywne skutki dla 
środowiska jak np. dodatkowe warunki w zakresie terminu czy technologii robót; 

• znalezienia innych, mniej szkodliwych rozwiązań. 

W wyjątkowych okolicznościach można zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, 
mimo że ocena wskazuje na szkodliwe skutki dla integralności obszaru Natura 2000, o ile 
mają zastosowanie przesłanki określone w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej. W związku z 
tym, jeśli wykaże się brak alternatywnych rozwiązań, a realizację planu lub przedsięwzięcia 
uznaje się za konieczną z powodu nadrzędnych względów interesu powszechnego, taki 
projekt może zostać zatwierdzony, pod warunkiem zastosowania środków kompensujących 
koniecznych do zapewnienia ogólnej spójności sieci Natura 2000.  

2.5.3. Nowe projekty i ich związek ze ścisłą ochroną gatunków  

Oprócz wymogu ochrony priorytetowych obszarów w ramach sieci Natura 2000 wspomniane 
dwie dyrektywy nakładają na państwa członkowskie również wymóg ustanowienia ogólnego 
systemu ochrony wszystkich gatunków dzikich ptaków występujących w UE oraz gatunków 
wymienionych w załącznikach IV i V do dyrektywy siedliskowej. Przepisy te mają 
zastosowanie zarówno do terenów należących do obszarów chronionych, jak i do terenów 
leżących poza nimi.  

Dokładne warunki określono w art. 5 dyrektywy ptasiej oraz art. 12 (w przypadku zwierząt) i 
art. 13 (w przypadku roślin) dyrektywy siedliskowej26.  

Przepisy te nakładają na państwa członkowskie między innymi obowiązek wprowadzenia 
zakazu:  

- celowego niepokojenia gatunków podczas okresu rozrodu, wychowu młodych, snu 
zimowego i migracji; 

- pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku; 

- umyślnego niszczenia lub uszkadzania gniazd i jaj, lub też wyrywania lub niszczenia 
chronionych roślin.  

Jako że niektóre gatunki chronione są potencjalnie narażone na pogorszenie swoich siedlisk 
nawet w wyniku działań prowadzonych w dużej odległości od tych siedlisk, przepisy te 
należy wziąć pod uwagę również podczas planowania przedsięwzięć realizowanych poza 
obszarami Natura 2000. Z punktu widzenia ochrony gatunkowej ważne jest np., czy 
proponowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane wzdłuż ważnego szlaku 
migracyjnego rzadkiego lub zagrożonego gatunku, takiego jak jesiotr (Acipensor sturio) lub 
czop francuski (Zingel asper), a także, czy zakres takiej inwestycji może stworzyć istotną 
przeszkodę dla ich migracji na tereny rozrodu również poza obszarami Natura 2000. 

                                                            
26 Zob. wytyczne dotyczące ścisłej ochrony gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty na podstawie 
dyrektywy siedliskowej 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.6. Ramowa dyrektywa wodna  

Na koniec należy również wspomnieć o ramowej dyrektywie wodnej, ponieważ jej przepisy 
mają bezpośrednie znaczenie dla wdrażania dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz dla sektora 
transportu wodnego śródlądowego.  

Nadrzędny celem przyjętej w grudniu 2000 r. ramowej dyrektywy wodnej27 jest zapobieganie 
dalszemu pogarszaniu się systemów wodnych oraz zależnych siedlisk, a także ochrona i 
wspieranie ich obecnego statusu, aby osiągnęły dobry stan ochrony do roku 201528. W 
przypadku wód powierzchniowych (np. rzek, kanałów, jezior itp.) jakość wody ocenia się na 
podstawie łącznej oceny ich stanu ekologicznego i chemicznego. 

Na potrzeby ramowej dyrektywy wodnej jednolite części wód w Europie podzielono na 
poszczególne dorzecza, aby zarządzanie całym obszarem dorzecza można było 
skoordynować na najbardziej odpowiednim poziomie – poziomie jednostki geograficznej i 
hydrologicznej – nie zaś, jak to często miało miejsce w przeszłości, wzdłuż podzielonych 
granic administracyjnych lub politycznych. 

Dla każdego takiego dorzecza wyznaczono cele środowiskowe oraz opracowano program 
działań, by dopilnować, że dane dorzecze do 2015 r. osiągnie dobry stan. Znaczenie takich 
celów środowiskowych oraz działań w ramach programu podkreślają wyniki pierwszej oceny 
jednolitych części wód w Europie, która pokazała, że około 40 % wszystkich jednolitych 
części wód w Europie było w tak złym stanie, że groziło im niespełnienie celów 
środowiskowych ustanowionych w ramowej dyrektywie wodnej29. 

Dla każdego dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami w dorzeczu. 
Zgodnie z załącznikiem VII do ramowej dyrektywy wodnej taki plan powinien zawierać, 
między innymi: 

- opis cech charakterystycznych każdej jednolitej części wód w dorzeczu; 

- podsumowanie istotnych obciążeń oraz wpływu działalności człowieka; 

- mapę pokazującą stan różnych jednolitych części wód: powierzchniowych (stan 
ekologiczny i chemiczny), podziemnych (stan ekologiczny i ilościowy), oraz stan na 
obszarach chronionych; 

- wykaz celów środowiskowych ustanowionych dla wszystkich wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz na obszarach chronionych w dorzeczu (zgodnie z art. 4), a także 
wskazanie wyjątków przewidzianych na mocy art. 4 ust. 4-7; 

- podsumowanie ekonomicznej analizy korzystania z wód; 

- podsumowanie programu działań opracowanych w celu przywrócenia dobrego stanu 
wód do 2015 r.  

                                                            
27 Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 
Dz.U. 327, 22.12.2000. 
28 lub dobrego potencjału ekologicznego w przypadku znacznie zmodyfikowanych jednolitych części 
wód. 
29 Komunikat Komisji: W sprawie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie Unii 
Europejskiej - Pierwszy etap wdrażania ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE [COM(2007) 
128 final]. 
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W chwili tworzenia niniejszego dokumentu (maj 2012 r.) 23 państwa członkowskie30 przyjęły 
swoje plany gospodarowania wodami w dorzeczu i przedstawiły je Komisji. Po ich 
zweryfikowaniu takich planów Komisja opublikuje ocenę planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu w trzecim sprawozdaniu na temat wykonania dyrektywy31, którego publikację 
przewidziano na listopad 2012 r. i które stanowić będzie integralną część Planu ochrony 
zasobów wodnych Europy (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources)32. Zalecenia 
umożliwiające lepsze wdrażanie strategii politycznej oraz dobre praktyki przedstawiono w 
dokumencie na temat ramowej dyrektywy wodnej oraz oddziaływania hydromorfologicznego 
przyjętym w listopadzie 2006 r.33 w ramach wspólnej strategii wdrażania dyrektywy ramowej, 
przy udziale państw członkowskich i ważnych zainteresowanych stron. 

Nie ma wątpliwości, że między ramową dyrektywą wodną a dyrektywami ptasią i siedliskową 
zachodzą znaczne synergie, ponieważ dokumenty mają one zasadniczo podobne założenia 
w kontekście zapobiegania pogarszaniu się stanu rzek oraz poprawy ich (ekologicznego) 
stanu. Związek między ramową dyrektywą wodną a dyrektywami ptasią i siedliskową 
opisano bardziej szczegółowo w rozdziale 6, w zakresie, w jakim ma on znaczenie dla 
śródlądowych dróg wodnych. 

                                                            
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm   
31 Z poprzednimi sprawozdaniami na temat wykonania ramowej dyrektywy wodnej można zapoznać 
się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/implrep2007/index_en.htm  
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm  
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromor
phology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromor
phology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d  

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3. RZEKI EUROPY I ICH CENNE ZASOBY 

 
 
 

3.1. Wielofunkcyjna rola rzek  

W Europie występuje wiele różnych rzek, począwszy od krótkich górskich potoków o małych 
dorzeczach po duże nizinne rzeki, które ciągną się przez setki kilometrów. Cechy 
charakterystyczne każdej z rzek zależą w dużej mierze od jej położenia oraz od wielu innych 
czynników, takich jak profil geologiczny koryta, typy gleby, nachylenie oraz warunki 
klimatyczne. Dlatego też rzeki są tak różne oraz mają tak dynamiczny charakter, stale 
zmieniając się na drodze od swych górnych odcinków po ujście. W UE jest około 50 dużych 
rzek, z czego 20 ma dorzecza o powierzchni większej niż 50 000 km². Każda z tych rzek 
posiada również rozległą sieć dopływów.  

Rzeki są zasobem wielofunkcyjnym, ważnym z punktu widzenia zarówno wielu sektorów 
gospodarki jak i społeczeństw europejskich. W zależności od ich indywidualnych cech 
hydrologicznych oraz położenia rzeki mogą zapewniać wodę pitną, dla rolnictwa lub 
przemysłu. Niektóre z nich wykorzystuje się również między innymi do wytwarzania energii 
elektrycznej, żeglugi, pozyskiwania żwiru i piasku, rybołówstwa lub na potrzeby rekreacji i 
turystki.  

Prawidłowo funkcjonujące ekosystemy rzeczne dostarczają również społeczeństwu 
bezpłatnie wielu ważnych towarów oraz usług. Są istotnym źródłem słodkiej wody, 
oczyszczają wodę, usuwając nadwyżki składników pokarmowych i zanieczyszczeń z cieków 
wodnych i ich dorzecza. Zapobiegają erozji oraz przyczyniają się do zachowania gleb, 
składników odżywczych i osadów, a także stanowią kluczowy naturalny bufor chroniący 
przed powodziami, przyjmując nadwyżki wód deszczowych w okresach silnych opadów. Ich 
wartość ekonomiczna często jest jednak pomijana, ponieważ postrzega się je przede 
wszystkim jako dobro publiczne bez wartości rynkowej. W efekcie, w procesach 
inwestycyjnych rzadko uwzględnia się korzyści, które czyste systemy rzeczne przynoszą 
społeczeństwu34.  

                                                            
34 http://www.teebweb.org/  

http://www.teebweb.org/
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Znaczenie ekologiczne rzek 

Choć rzeki stanowią jedynie mały procent powierzchni Europy, mają istotny wkład 
w dobrostan Europejczyków. 

USŁUGI PRODUKCYJNE USŁUGI REGULACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z 
KULTURĄ 

Produkty uzyskiwane 
z ekosystemów rzecznych 

Korzyści uzyskiwane dzięki 
regulacji procesów 

zachodzących w ekosystemach 
 

Niematerialne korzyści 
uzyskiwane dzięki 

ekosystemom rzecznym 

Rekreacja i ekoturystyka
Korzyści estetyczne  
Korzyści edukacyjne  
Przywiązanie do miejsca 
Dziedzictwo kulturowe 
Korzyści duchowe i 
związane z religią 
 
 

USŁUGI WSPIERAJĄCE 

Tj. usługi konieczne do 
wytworzenia wszystkich 

innych usług 
ekosystemów 

 

Żywność i surowce, w tym 
wiele różnych produktów 
spożywczych pochodzenia 
roślinnego, zwierzęcego, 
a także takie materiały jak 
drewno. 
Wody słodkie: rzeki 
odgrywają ważną rolę w 
dostarczaniu i regulacji 
zasobów wody słodkiej. 
Energetyka: drewno oraz 
energia hydroelektryczna. 
Zasoby genetyczne, w tym 
geny i informacje genetyczne 
wykorzystywane do hodowli 
zwierząt i roślin oraz w 
biotechnologii. 
Transport: kluczowe 
znaczenie dla transportu 
towarów i osób – zarówno w 
celach handlowych, jak i 
wypoczynkowych.  

Regulacja klimatu: ekosystemy 
rzeczne mogą wpływać na 
klimat. 
Regulacja czynników 
chorobotwórczych: zmiany w 
ekosystemach rzecznych mogą 
bezpośrednio wpływać na 
liczebność wektorów 
przenoszących choroby, na 
przykład komarów. 
Regulacja wód: kontrola 
zagrożenia powodziowego, 
łagodzenie suszy itp. 
Kontrola erozji: roślinność 
przyrzeczna oraz na równinach 
zalewowych odgrywa ważną 
rolę w retencji gleby oraz 
zapobieganiu erozji rzeki. 
Oczyszczanie wody: 
ekosystemy rzeczne mogą 
pomagać w filtrowaniu i 
rozkładzie odpadów 
organicznych. 

Procesy glebotwórcze 
Obieg składników 
odżywczych 
Produkcja pierwotna 
Różnorodność 
biologiczna (siedliska i 
gatunki) 

 

Wykorzystanie wartości ekonomicznej usług ekosystemowych  

Na mocy Umowy w sprawie Zielonego Korytarza Dolnego Dunaju (Lower Danube Green Corridor 
Agreement) postanowiono przywrócić 2236 km² równin zalewowych, bocznych korytarzy i 
powiązanych siedlisk wzdłuż Dunaju, by lepiej kontrolować zagrożenie powodziowe w tym regionie. 
Całkowity koszt tych prac oszacowano na 50 mln EUR, a ich skutkiem będzie 2100 mln m³ zdolności 
retencyjnej. W porównaniu z kosztami poniesionymi dotychczas na skutek powodzi z 2010 r., które 
jedynie w Rumunii wyniosły 59 mln EUR, plan przyniesie znaczne korzyści. Ponadto szacuje się, że 
przywrócenie równin zalewowych zapewni 112 mln EUR rocznie z tytułu dodatkowych usług 
ekosystemowych w dziedzinie rybołówstwa, leśnictwa, retencji składników odżywczych i rekreacji.35 

                                                            
35 Costs and Socio-Economic Benefits associated with the Natura 2000 Network, Output of the EC project 
"Preparatory Actions for Natura 2000" („Społeczno-ekonomiczne koszty i korzyści związane z siecią Natura 
2000, Wynik projektu Komisji Działania przygotowawcze dotyczące sieci Natura 2000”), zmieniona final, 
październik 2010 r. 
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3.2. Stan środowiskowy europejskich rzek 

Liczne sposoby wykorzystywania europejskich rzek sprawiają, że te cenne zasoby od ponad 
150 lat podlegają ogromnemu obciążeniu, w wyniku tego jedynie kilka z większych nizinnych 
rzek w Europie zachowało do dziś w pełni naturalny stan. Rzeki nie tylko są narażone na 
zanieczyszczenie różnego stopnia i wysokie ładunki substancji biogennych, które prowadzą 
do obniżenia jakości wody, ale wiele z nich z różnych powodów przeszło również istotne 
zmiany hydromorfologiczne. 

Na podstawie pierwszej charakterystyki dorzeczy w związku z ramową dyrektywą wodną 
(art. 5)36 większość państw członkowskich UE wskazała, że wśród najważniejszych obciążeń 
znajdują się rozwój obszarów miejskich, ochrona przeciwpowodziowa, wytwarzanie energii 
elektrycznej, w tym energii wodnej, żegluga śródlądowa oraz wyrównywanie lub osuszanie 
terenów na potrzeby rolnictwa, jako że czynniki te w największym stopniu mają wpływ na 
hydromorfologiczny stan jednolitych części wód. Najnowsza ocena stanu europejskich rzek 
wykazała, że około 40 % wszystkich jednolitych części wód UE znajduje się w złym stanie i 
może nie osiągnąć celów środowiskowych określonych w ramowej dyrektywie wodnej.  

3.2.1. Główne obciążenia europejskich rzek 

Według Europejskiej Agencji Środowiska37 wśród głównych czynników, które zwiększają 
ryzyko, że europejskie rzeki nie osiągną dobrego stanu ekologicznego są: 

- wzbogacenie składnikami odżywczymi (eutrofizacja) – jednym z głównych źródeł 
organicznego zanieczyszczenia cieków wodnych w Europie są odpady organiczne 
pochodzące z obszarów o dużej gęstości zaludnienia lub obszarów silnie rozwiniętych 
przemysłowo. Wysoki poziom zanieczyszczeń organicznych zwykle prowadzi do 
mniejszego stężenia tlenu w wodzie, a tym samym oddziałuje na wszystkie rzeczne 
gatunki i siedliska. Mimo to od 15 lat poziom stężenia materii organicznej i składników 
odżywczych w europejskich rzekach stale rośnie. 

- obciążenia hydromorfologiczne (w tym regulacja rzek) – czyli fizyczne zmiany cieków 
wodnych narzucane przez człowieka, takie jak budowa zbiorników i wytwarzanie energii 
elektrycznej (zapory elektrowni wodnych), budowa kanałów oraz obiektów koniecznych 
do żeglugi, osuszanie i nawadnianie terenów, prace konserwacyjne (usuwanie 
przeszkód utrudniających przepływ wody, usuwanie osadów itp.). Takie działania mogą 
skutkować oddzieleniem rzek od równin zalewowych, ze szkodą dla zależnych od nich 
siedlisk i gatunków. Mogą one powodować również zakłócenia w obiegu osadów 
rzecznych (erozja, transport i osadzanie się) lub zakłócenia ciągłości rzek, co może mieć 
istotny wpływ na organizmy wodne, na przykład poprzez utrudnianie wędrówki w dół i w 
górę rzek migrujących gatunków ryb, a także zmianę przepływu i temperatury wody. 

Inne obciążenia obejmują:  

- zakwaszanie – obniżanie poziomu pH spowodowane odkładaniem się tlenków siarki i 
azotu (na skutek spalania paliw kopalnych) w dorzeczach rzek;  

                                                            
36 Komunikat Komisji: W sprawie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie Unii Europejskiej - Pierwszy etap 
wdrażania ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE [COM(2007) 128 final]. 
37 The European environment state and outlook 2010, freshwater quality and LIFE and Europe’s rivers (Stan 
środowiska w Europie oraz perspektywy na rok 2010, jakość wody słodkiej oraz LIFE i rzeki europejskie), 2007. 
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- mikro zanieczyszczenia organiczne – zwiększone stosowanie pestycydów oraz 
produkcja innych substancji organicznych doprowadziła do zanieczyszczenia cieków 
wodnych. Pestycydy dostające się do środowiska wodnego mogą mieć istotny wpływ na 
florę i faunę oraz ograniczają ilość wody, która po uzdatnieniu może być 
wykorzystywana jako woda pitna;  

- metale ciężkie – metale ciężkie obecne w europejskich rzekach pochodzą głównie 
z obiektów przemysłowych i wydobywczych. Niemniej jednak stężenie metali ciężkich w 
europejskich rzekach spada. 

Jak widać z powyższego zarysu, wiele z europejskich rzek już teraz jest w dużym stopniu 
uregulowane i zanieczyszczone na skutek różnych społeczno-gospodarczych działań, przez 
co nie mogą one w pełni zapewniać swoich naturalnych hydromorfologicznych funkcji oraz 
wartości ekologicznych. Niemniej jednak pewne, nadal względnie niezmienione odcinki rzek, 
zachowały swój dynamiczny i nieuregulowany charakter oraz swoją wartość ekologiczną.  

Skutki zmian hydromorfologicznych w przypadku Dunaju i Renu 
Podobnie jak wiele innych europejskich rzek, Dunaj i Ren pozostają pod silnym wpływem działań 
człowieka, w tym intensywnej żeglugi oraz modyfikacji siedlisk poprzez inżynierię wodną. Na wielu 
odcinkach tych rzek zmieniono ich naturalny kształt, w tym ich głębokość i szerokość, reżimy 
przepływu, naturalne trasy transportu osadów oraz szlaki migracyjne ryb. Praktycznie na wszystkich 
obszarach górskich zbudowano tamy i zbiorniki, a także na niektórych terenach nizinnych oraz na 
kanałach żeglownych, natomiast na nizinach wzdłuż środkowych i dolnych odcinków rzek 
powszechne są groble oraz sieci nawadniania.  
W konsekwencji:  
- ponad 80% Dunaju uregulowano w związku z ochroną przeciwpowodziową oraz około 30% jego 

długości wykorzystano na potrzeby wytwarzania energii wodnej; 
- około połowę dopływów Dunaju wykorzystuje się w celu wytwarzania energii wodnej; zdolność 

wytwarzania energii elektrycznej wszystkich elektrowni wodnych w dorzeczu Dunaju wynosi 
prawie 30 000 MW; 

- wzdłuż głównych dopływów Dunaju zbudowano ponad 700 tam i jazów; 
- tereny zalewowe położone wzdłuż Renu, między Bazyleą a Karlsruhe, zmniejszyły się o 87% po 

budowie grobli i kanałów omijających rzeczne zakola. 

Źródło: ICPDR, 2010 i Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2. Nowe wyzwania dla europejskich rzek 

Rzeki stoją również przed nowymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu i inwazyjne 
gatunki obce. W kontekście zmiany klimatu istnieje coraz więcej dowodów na to, że 
powodowane ocieplającym się klimatem zmiany w przebiegu zlodzeń, reżimów przepływu 
rzek, stratyfikacji termicznej, dostępności składników odżywczych oraz czasie trwania 
sezonów wegetacyjnych będą mieć wpływ na skład gatunkowy oraz strukturę łańcucha 
pokarmowego. Może to prowadzić również do znacznych zmian w reżimach przepływu wody 
w rzekach. 

Temperatura wody to jeden z parametrów, które decydują o ogólnym stanie ekosystemów 
wodnych. Większość organizmów wodnych (np. ryby łososiowate) jest zdolna do 
funkcjonowania w określonych temperaturach, co determinuje rozkład ich występowania na 
poszczególnych odcinkach rzeki lub w regionie. Zmiana klimatu może doprowadzić do 
wymarcia niektórych gatunków wodnych, a w najlepszym wypadku może zmienić rozkład ich 
występowania w systemie rzecznym lub sprawić, że ich rozkład przesunie się na północ, 
jeśli nie zapobiegnie się takim procesom spowodowanym brakiem odpowiednich siedlisk lub 
ich degradacją albo też przeszkodami napotykanymi wzdłuż cieku wodnego.  
 
Inwazyjne gatunki obce również stanowią coraz bardziej istotne zagrożenie dla europejskich 
rzek. Zgodnie z najnowszymi wykazami 296 gatunków bezkręgowców oraz 136 gatunków 
ryb żyjących w środowisku wód słodkich w Europie to gatunki obce38. W ramach szeroko 
zakrojonego, finansowanego przez UE projektu badawczego o nazwie DAISIE39 wykazano 
ponadto, że główne drogi wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych do europejskich wód 
śródlądowych obejmują: zarybianie wód w celu hodowli ryb oraz wędkarstwa sportowego 
(30%), intensywną akwakulturę (27%) oraz bierny transport statkami (25%).  

Inwazyjne gatunki obce powodują również dotkliwe straty gospodarcze. Mogą one 
powodować znaczne straty w produkcji (np. zmniejszenie produkcji w rybołówstwie i 
akwakulturze, ograniczoną dostępność wody oraz brak odpowiedniego dostępu do wody w 
przemyśle). Mogą również spowodować zmniejszoną żeglowność wód śródlądowych, a 
także ograniczenia w zapewnieniu cennych usług ekosystemowych (np. oczyszczania wody 
czy regulacji obiegu składników odżywczych). 

                                                            
38 EEA report, March 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems. 
39 http://www.europe-aliens.org/  

http://www.europe-aliens.org/


 

 

32 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

 
Doświadczenia dotyczące inwazyjnych gatunków obcych w kanale Men-Dunaj  

Wiadomo, że sztuczne łączenie różnych systemów wodnych, na przykład za pomocą stworzonych 
przez człowieka kanałów, powoduje rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych, jako że 
takie działanie prowadzi do fizycznego połączenia dwóch różnych systemów rzecznych, do czego 
bardzo rzadko dochodzi bez ingerencji człowieka. Prowadzi to do wprowadzenia gatunków obcych 
oraz ich wymieszania z gatunkami rodzimymi lub do konkurowania tych dwóch grup. Otworzenie 
kanału Men-Dunaj w 1992 r., łączącego rzeki Ren i Dunaj, w szczególności ułatwiło wielu gatunkom 
z regionu pontyjsko-kaspijskiego inwazję na obszar północnej i zachodniej Europy. Oczekuje się, że 
w bliskiej przyszłości więcej takich gatunków będzie migrować do basenu Morza Północnego przez 
kanał Men-Dunaj (Gollasch & Nehring 2006).  

3.3. Znaczenie rzek dla różnorodności biologicznej  

Strukturalnie złożony i wysoce dynamiczny charakter rzek sprawia, że są to wyjątkowo 
bogate ekosystemy, zapewniające siłę napędową – w tym przypadku wodę – znacznym 
obszarom w ich otoczeniu. Rzeki nie tylko są cennymi siedliskami same w sobie, ale również 
pełnią funkcję ważnych korytarzy ekologicznych, zapewniając rozprzestrzenianie się 
gatunków i ich migracje czasem nawet na długich dystansach oraz przez różne strefy 
biogeograficzne.  

Ponadto rzeki mają znaczny wpływ na otaczający je obszar zlewni – czy to poprzez 
wezbrania powodziowe, czy to dzięki uzupełnianiu zasobów wód gruntowych. To uboczne 
powiązanie wiąże się z rozwojem różnorodnej mozaiki wzajemnie powiązanych, zależnych 
od wody terenów podmokłych, na przykład lasów rosnących na równinach zalewowych, 
bagien, bagien topogenicznych, podmokłych łąk itp., które przyczyniają się do rozwoju 
różnorodności biologicznej tych naturalnych systemów. 

W efekcie czyste naturalne rzeki oraz powiązane z nimi równiny zalewowe są miejscami o 
niezwykle bogatej różnorodności biologicznej, zapewniając ważne siedliska dla dużej liczby 
gatunków europejskiej fauny i flory, w tym dla rzadkich lub zagrożonych gatunków 
wymienionych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej. 

Ekologia dużych rzek  

Duże systemy rzeczne są wielowymiarowymi ekosystemami, w których naturalne zaburzenia, takie 
jak powodzie lub susze, stanowią o ich wysoce dynamicznym i heterogenicznym charakterze. Te 
skomplikowane zależności oraz procesy – występujące we wszystkich trzech wymiarach 
przestrzennych oraz w wymiarze czasowym (sezonowych i wieloletnim) – skutkują często 
powstaniem bardzo bogatych i zróżnicowanych siedlisk. 

Rzeki mają zazwyczaj trzy główne odcinki – górny, środkowy oraz dolny. Każda z tych części 
charakteryzuje się innymi właściwościami abiotycznymi (tj. dotyczącymi elementów nieożywionych, 
np. hydromorfologii) oraz wspólnotami biologicznymi. 

• Parametry abiotyczne obejmują nachylenie, wielkość ziaren osadów, sedymentację, 
turbulencyjne ruchy wody, zawartość tlenu, zawartość składników odżywczych, stopień 
zanieczyszczenia, temperaturę wody itp.  

• Podczas gdy parametry abiotyczne stanowią o charakterze siedliska i warunkach życia, 
wspólnoty biologiczne są centralnym punktem usług ekosystemowych. Wspólnoty biologiczne 
obejmują organizmy żyjące zarówno z siedlisk wodnych, jak i wodno-lądowych rzeki i 
przylegających stref nadbrzeżnych oraz równin zalewowych. Wszystkie te organizmy są 
powiązane w ramach troficznych sieci pokarmowych poprzez swoje zachowanie oraz rozwój 
danego gatunku. 
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• Hydromorfologia obejmuje fizyczne cechy charakterystyczne struktur rzecznych, takie jak dno 
rzeki, jej brzegi i miejsca styczne z sąsiednimi elementami krajobrazu (strefa nadbrzeżna i 
równiny zalewowe), a także położenie rzeki względem południków oraz rozkład jej siedlisk. 

Na złożony oraz wysoce dynamiczny charakter dużych systemów rzecznych składają się również 
liczne inne czynniki, takie jak naturalne zaburzenia (np. powodzie i susze) oraz powiązane zmiany 
w transporcie osadów. 

Warunki w ekosystemach rzecznych często się zmieniają, na co mają również wpływ połączenia z 
ekosystemami przyległymi (poprzez dopływy, wody gruntowe oraz powodzie). Najważniejszą 
konsekwencją tej ciągle zmieniającej się mozaiki rzecznych siedlisk i ekotonów jest fakt, że naturalne 
środowiska rzeczne zazwyczaj odznaczają się wyjątkowo bogatą różnorodnością biologiczną oraz 
oferują – podczas różnych okresów oraz przy różnych gradientach połączeń – ważne siedliska dla 
wielu różnych gatunków. 

Na podstawie podręcznika „PLATINA Manual”.40 

3.3.1. Sieć Natura 2000 wzdłuż najważniejszych rzek nizinnych w UE  

Ekosystemy jezior i rzek stanowią łącznie około 4% powierzchni obszarów Natura 2000 
(Europejska Agencja Środowiska, 2010). Wyznaczono je dla różnych słodkowodnych typów 
siedlisk i różnych gatunków słodkowodnych wymienionych w dwóch dyrektywach 
dotyczących środowiska. Gatunki te obejmują takie powszechnie znane gatunki jak łosoś 
atlantycki (Salmo salar), wydra (Lutra lutra) czy zimorodek (Alcedo atthis), ale także mniej 
znane gatunki, między innymi gatunek raka Austropotamobius pallipes, skójkę gruboskórą 
(Unio crassus) lub europejskiego żółwia błotnego (Emys orbicularis). Obszary te 
wyznaczono również dla wielu zagrożonych typów cieków wodnych oraz powiązanych 
siedlisk, takich jak lasy nadbrzeżne i aluwialne, łąki podmokłe, podmokłe użytki zielone i 
bagna topogeniczne. 

Na potrzeby niniejszych wytycznych dokonano analizy obszarów Natura 2000 
wyznaczonych wzdłuż 13 najważniejszych rzek nizinnych w Europie. Analiza ta ilustruje 
rodzaj słodkowodnych typów siedlisk i gatunków słodkowodnych chronionych na mocy 
dwóch dyrektyw dotyczących środowiska, które najczęściej wymieniano jako powód 
wyznaczenia takiego obszaru, a także liczbę obszarów Natura 2000 wyznaczonych wzdłuż 
każdej z rzek – informacje szczegółowe na ten temat znajdują się w załączniku I.41

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads  
41 W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat każdego z obszarów Natura 2000 należy 
skorzystać z przeglądarki Natura 2000 Viewer – zob. rozdział 2 w celu uzyskania dodatkowych 
informacji www.natura2000.eea.europa.eu/  

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Mapa ilustrująca obszary Natura 2000 wyznaczone wzdłuż 13 najważniejszych rzek nizinnych w Europie; źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska B.3, 
wrzesień 2010 r. – szczegółowe mapy znajdują się w załączniku I.
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Rzeka 
Liczba 
obszarów 
Natura 2000 

Całkowita 
powierzchnia 

obszarów 
Natura 2000 

(w km²) 

Całkowita 
długość (w 

km) 

Długość objęta 
siecią Natura 
2000 (w km) 

Długość objęta 
siecią Natura 2000 

jako procent 
całkowitej 

długości rzeki 

Dunaj 230 5 033,99 2 770,36 1 234,08 44,55% 

Łaba 174 1 708,89 1 087,29 681,07 62,64% 

Ems 33 361,72 345,06 212,30 61,52% 

Men 100 202,04 473,15 65,70 13,89% 

Moza 83 704,31 731,18 192,62 26,34% 

Mozela 37 230,38 429,08 54,97 12,81% 

Odra 71 1 627,69 823,75 605,13 73,46% 

Ren 199 1 423,09 1 159,96 448,62 38,68% 

Rodan 52 591,89 910,62 233,40 25,63% 

Skalda 17 150,31 268,05 57,24 21,35% 

Sekwana 31 490,89 673,65 121,03 17,97% 

Wisła 53 990,10 895,68 276,41 30,86%

Wezera 66 351,19 444,09 96,59 21,75%

Tabela: Liczba obszarów Natura 2000 wzdłuż 13 najważniejszych nizinnych rzek w Europie oraz 
procent każdej z rzek objęty siecią Natura 2000 (na podstawie całkowitej długości rzeki, począwszy 
od źródła każdej z rzek, tj. włącznie z częściami, które nie są żeglowne). Źródło: Komisja Europejska, 
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska B.3, wrzesień 2010 r.  

3.3.2. Stan ochrony gatunków słodkowodnych i słodkowodnych typów 
siedlisk w UE  

W 2009 r. Komisja Europejska opublikowała pierwszą w historii systematyczną ocenę stanu 
ochrony najbardziej zagrożonych europejskich typów siedlisk i gatunków, chronionych na 
mocy dyrektywy siedliskowej42. Wyniki tej oceny, obejmującej lata 2001-2006, pokazują, że 
jedynie niewielki procent siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty cechuje właściwy stan ochrony: stan ochrony 63 % wymienionych siedlisk 
słodkowodnych oraz 64 % gatunków słodkowodnych jest „niewłaściwy-zły” lub „niewłaściwy-
niewystarczający”, w porównaniu z jedynie 15 % typów siedlisk i 13 % gatunków o 
właściwym stanie ochrony.43 

                                                            
42 COM/2009/0358 final: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm  
43 Wszystkie dane dotycząc państw UE-25, z wyłączeniem Rumunii i Bułgarii. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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Wyniki te pokazują, że wiele ze słodkowodnych siedlisk i gatunków o dużym znaczeniu dla 
UE nie jest właściwie chroniona oraz ulega degradacji lub zmniejszeniu, a tym samym jest 
w dużym stopniu narażona na dalsze niekorzystne zmiany. Konieczne będą zatem szeroko 
zakrojone działania w ramach realizacji celów dyrektyw ptasiej i siedliskowej, aby przywrócić 
ich właściwy stan ochrony.  

Stan ochrony siedlisk w ekosystemach jezior i 
rzek 

Stan ochrony gatunków chronionych UE 
w ekosystemach jezior i rzek 

 
 

Legenda: „właściwy” (zielony), „niewłaściwy-niewystarczający” (pomarańczowy), „niewłaściwy-zły” 
(czerwony) lub „nieznany” (szary). Źródło: ETC/BD, 2008. 

3.4. Wykorzystanie rzek do transportu wodnego śródlądowego 
na potrzeby handlu 

Jednym z wielu różnych ważnych sposobów wykorzystywania rzek jest transport towarów. 
Sieć żeglownych śródlądowych dróg wodnych44 na terenie UE obejmuje dziś ponad 
40 986 km (Eurostat). Główna sieć, obejmująca rzeki i kanały klasy IV i klas wyższych, które 
są dostępne dla statków o wadze ponad 1000 ton, składa się z ponad 12 000 km 
połączonych ze sobą dróg wodnych, około 450 śluz oraz kilkuset portów śródlądowych 
i stacji przeładunkowych.  

Strony europejskiej umowy o głównych śródlądowych drogach wodnych 
o międzynarodowym znaczeniu (AGN)45 uzgodniły, że ustanowią sieć śródlądowych dróg 
wodnych i portów o międzynarodowym znaczeniu (sieć dróg wodnych E) w ramach swoich 
odpowiednich programów zgodnie z postanowieniami umowy (zob. mapa). 

Sieć śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu składa się przede 
wszystkim z czterech głównych korytarzy dróg wodnych znajdujących się w UE:  

• korytarz reński: obejmujący cały zbieg Renu oraz kanały w zachodniej części Niemiec, 
Belgii, Holandii i Luksemburga, a także we wschodniej części Francji i Szwajcarii; 

• korytarz południowo-wschodni (Dunaj): obejmujący cały zbieg Dunaju między 
niemieckim regionem Bawaria a Morzem Czarnym, a także wszystkie dopływy i kanały 
żeglowne, między innymi kanał Men-Dunaj; 

                                                            
44 Żeglowne śródlądowe drogi wodne definiuje się tu jako „rzeki, jeziora i kanały, po których mogą 
żeglować statki o ładowności nie mniejszej niż 50 ton, przy normalnym obciążeniu”. 
45 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf  

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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• korytarz wschód-zachód: obejmujący kanał Mittelland w północnych Niemczech oraz 
zbiegi Łaby, Odry i Wisły; 

• korytarz północ-południe: obejmujący główne rzeki francuskie (Sekwanę, Loarę, 
Garonnę, Rodan-Saonę), żeglowne dopływy oraz kanały łączące ciągnące się między 
dolnym odcinkiem Renu a Morzem Śródziemnym. 

Znaczna większość transportu towarów statkami żeglugi śródlądowej w ramach wymiany 
handlowej dotyczy tylko pięciu krajów: Holandii, Niemiec, Francji, Belgii i Rumunii. Spośród 
tych krajów Niemcy i Holandia odpowiadają za ponad dwie trzecie rynku, w większości 
z racji korytarza reńskiego, gdzie odbywa się ponad połowa całego transportu towarów 
śródlądowymi drogami wodnymi w UE (Centralna Komisja Żeglugi na Renie). Korytarz 
północ-południe odpowiada za 16 %, zaś korytarz wschód-zachód – za 2 % całkowitego 
transportu w krajach UE-27. W dorzeczu Dunaju co roku transportuje się około 50 mln ton 
towarów (14 %)46. 

3.5. Rozwój śródlądowych dróg wodnych oraz zarządzanie nimi; 
potencjalny pozytywny i negatywny wpływ na rzeki  

Pozostałą część niniejszego rozdziału poświecono badaniu wpływu – zarówno pozytywnego, 
jak i negatywnego – jakie przedsięwzięcia dotyczące śródlądowych dróg wodnych mogą 
mieć na różnorodność biologiczną rzek w Europie, a także w szczególności na rzadkie i 
zagrożono gatunki oraz typy siedlisk chronione na mocy dwóch dyrektyw UE dotyczących 
środowiska.  

Celem tej publikacji jest, aby osoby odpowiedzialne za infrastrukturę śródlądowych dróg 
wodnych były świadome takich potencjalnych efektów oraz by rozumiały złożony charakter 
ekosystemów rzecznych. Zapewni to w przyszłości lepsze przygotowanie zintegrowanych 
planów i przedsięwzięć uwzględniających wymogi ekologiczne oraz wymogi innych 
użytkowników rzek. Takie zintegrowane planowanie powinno dążyć do opracowania 
rozwiązań zapewniających wzajemne korzyści dla różnych sektorów oraz uwzględnienia 
potrzeb środowiskowych już na samym początku procesu planowania (zob. rozdział 4). 

Taka wiedza powinna również ułatwić przeprowadzenie oceny planu lub przedsięwzięcia 
wymaganej na mocy art. 6 dyrektywy siedliskowej. Gromadzenie informacji na temat rodzaju 
zagrożeń oraz potencjalnego wpływu przedsięwzięć dotyczących śródlądowych dróg 
wodnych już na etapie projektowania nie tylko pomoże podnieść jakość ocen na środowisko, 
co z kolei powinno przyspieszyć proces decyzyjny, ale także pozwoli osobie planującej na 
uwzględnienie takiego potencjalnego wpływu podczas początkowego opracowywania 
przedsięwzięcia, aby tam, gdzie jest to możliwe, uniknąć takiego wpływu lub go 
zminimalizować (zob. rozdział 6). 

W sposób oczywisty wpływ nowych przedsięwzięć mających na celu poprawę transportu 
wodnego śródlądowego zależeć będzie nie tylko od rodzaju planowanych działań, ale także 
od stanu danej rzeki. Nowe przedsięwzięcia na rzece, która jest w złym stanie ekologicznym 
mogą być zaprojektowane tak, aby nie tylko ograniczyć negatywny wpływ projektu, ale 
również zapewnić poprawę stanu ekologicznego rzeki. Takie rozwiązania przynoszące 
wzajemne korzyści mogą wspierać nie tylko rozwój żeglugi śródlądowej oraz ochronę 
środowiska, ale także przyczynić się do lepszego wykorzystywania rzek na przykład w 

                                                            
46 Summary document on Study on Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport 
in the European Union (Podsumowanie badania na temat średniookresowych i długookresowych 
perspektyw transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej) (Komisja Europejska, 2011) 
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dziedzinie rekreacji, turystyki i ochrony przeciwpowodziowej. Tam jednak, gdzie rzeki 
zachowały naturalną dynamikę oraz duże znaczenie dla środowiska naturalnego, istnieje 
znacznie większe ryzyko, że projekty infrastrukturalne będą miały znacznie bardziej 
negatywny wpływ. 
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Mapa europejskich żeglownych 
śródlądowych dróg wodnych (EKG ONZ, 
2006)  
 
Tę mapę sporządzono zgodnie z rezolucją N30 
Grupy Roboczej Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ ds. transportu wodnego śródlądowego z dnia 
12 listopada 1992 r. w sprawie klasyfikacji 
europejskich żeglownych śródlądowych dróg 
wodnych. Stan na dzień 20 października 2005 r.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/
2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf  
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3.5.1. Potencjalne negatywne oddziaływania śródlądowych dróg 
wodnych na siedliska i gatunki będące pod ochroną w UE 

W niniejszym rozdziale omówiono potencjalne negatywne skutki, jakie przedsięwzięcia 
dotyczące śródlądowych dróg wodnych mogą wywierać na siedliska i gatunki chronione na 
mocy dyrektyw UE dotyczących środowiska. Wpływ taki będzie w sposób oczywisty różnił 
się znacznie w zależności od obszaru, co uwarunkowane jest indywidualnymi cechami 
charakterystycznymi rzek, ich stanem fizycznym i ekologicznym, rodzajem i skalą 
zaproponowanych działań, a także gatunkami i siedliskami, dla których wyznaczono 
obszary. 

Przykładowo projekt przewidziany do realizacji na odcinku rzeki, który został wyznaczony 
jako obszar występowania zimorodka będzie miał znacząco różny wpływ od wpływu projektu 
przeznaczonego do realizacji na rzece objętej obszarem Natura 2000 wyznaczonym dla 
znacznie szerszego wachlarza rzadkich i zagrożonych gatunków (ryb, płazów, ssaków, 
ptaków) oraz typów siedlisk (podmokłe użytki zielone, lasy nadbrzeżne, torfowiska itp.). 
W przypadku tego pierwszego przedsięwzięcia znacznie łatwiej będzie znaleźć rozwiązania 
przynoszące wzajemne korzyści lub odpowiednie działania łagodzące, które zaspokoją 
wymagania zarówno transportu wodnego śródlądowego, jak i gatunków, z myślą o których 
wyznaczono dany obszar. Dlatego też tak ważna jest indywidualna analiza każdego 
projektu zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi. 

 
• Utrata, degradacja i fragmentacja siedlisk 

Jeśli fizyczne zmiany jednolitych części wód nie są odpowiednio zaplanowane, mogą one 
między innymi oddziaływać na normalne procesy hydrologiczne zachodzące w systemach 
słodkowodnych, doprowadzić do oddzielenia rzek od równin zalewowych i terenów 
podmokłych, a także zmienić przepływ wody i osadów. To z kolei spowoduje utratę, 
degradację i fragmentację naturalnych siedlisk oraz gatunków, których życie jest 
uzależnione od naturalnych procesów rzecznych. Znaczenie takich strat zależy od skali 
oddziaływania, od tego, jak rzadkie i jak bardzo zagrożone są siedliska podlegające takiemu 
oddziaływaniu, a także od ich znaczenia dla zapewnienia odpowiedniej bazy pokarmowej, 
reprodukcji, odpoczynku lub miejsc bytowania gatunków, a zwłaszcza gatunków 
stanowiących przedmiot zainteresowania Europy. 

Najbardziej oczywistą formą utraty siedlisk jest ich bezpośrednie fizyczne zniszczenie (np. 
zabudowa, usuwanie nadbrzeżnej roślinności lub wysp na rzece, umacnianie brzegów, 
odwadnianie równin zalewowych lub stabilizacja dna rzeki itp.). Jednak do istotnej utraty, 
degradacji i fragmentacji siedlisk prowadzić może również zakłócanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych, ingerowanie w bilans osadów lub obieg składników odżywczych47. 
Przykładowo odcięcie bocznego odgałęzienia rzeki może spowodować, że cenne siedliska, 
takie jak lasy na równinach zalewowych lub podmokłe łąki, wyschną lub pokryją się mułem. 
To z kolei doprowadzi nie tylko do utraty lub degradacji samego siedliska, ale może również 
grozić zniknięciem gatunków, które potrzebują takiego siedliska do przetrwania. 

 
Zapobieganie wahaniom poziomu wody oraz sezonowym powodziom może także 
spowodować degradację i zanikanie wielu różnych podmokłych siedlisk. Wahania poziomu 
wody mają kluczowe znaczenie dla przejściowych siedlisk podmokłych w strefie 
                                                            
47 Zob. również „Integrative study on hydromorphological alterations on the Danube” (Zintegrowane 
badanie dotyczące hydromorfologicznych zmian na Dunaju) (Habersack et al, 2010). 
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przybrzeżnej oraz w innych miejscach (np. w łachach tworzących się w korycie rzeki). 
Stabilizacja poziomu wody może mieć istotny wpływ na ekosystemy na terenach 
podmokłych, eliminując siedliska eksponowane sezonowo, które mają kluczowy wpływ 
z punktu widzenia integralności obszarów Natura 2000 i zamieszkujących je gatunków.  

Bez sezonowych wylewów rzek złożony zestaw bardziej lub mniej tolerujących wodę 
gatunków roślin w strefie nadbrzeżnej może, na przykład, zostać szybko zastąpiony kilkoma 
dominującymi gatunkami, które nie będą już oferować różnorodnych warunków 
siedliskowych wymaganych przez wiele gatunków. Zatrzymanie sezonowych wylewów rzek 
utrudnia również regularne uzupełnianie zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych wód 
w dorzeczu, co z kolei zakłóca cykl składników odżywczych ekosystemu oraz jego zdolność 
do oczyszczania się, prowadząc do dalszej degradacji i utraty siedlisk. Należy jednak 
zauważyć, że środki zapobiegające sezonowym wylewom rzek stosuje się z wielu powodów, 
np. w ramach ochrony przeciwpowodziowej, a nie jedynie na potrzeby żeglugi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek: Przegląd procesów zachodzących w strefie nadbrzeżnej na skutek ograniczonych wylewów na rzekach 
poniżej tam. Rysunek przedstawia zarys czterech scenariuszy, które mogą wystąpić osobno lub razem. Fizyczne 
przeszkody w migracji prowadzą do oddzielenia populacji gatunków nadbrzeżnych, zaś zmieniona dynamika 
stanów i przepływów mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się gatunków obcych. W efekcie prowadzi to do 
wymierania rodzimych gatunków nadbrzeżnych. Na skutek zmniejszania się stref nadbrzeżnych oraz 
spowalniania dynamiki procesu sedymentacji, wodne systemy nadbrzeżne ulegają stabilizacji, co prowadzi do 
zatrzymania naturalnych procesów ekologicznych w takiej strefie. Końcowym efektem każdego ze scenariuszy 
jest zubożenie różnorodności strefy nadbrzeżnej. 

Źródło: C. Nilsson oraz K Berggren.  

Prostowanie i skracanie koryt rzek może przyspieszyć prędkość przepływu wody, 
powodując tym samym poważną erozję zarówno dna rzeki, jak i linii brzegowej, a także 
wszelkich innych płytkich elementów siedlisk, na przykład żwirowych łach, które odgrywają 
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tak ważną rolę dla wielu gatunków. Takiej erozji zapobiega się czasami poprzez sztuczne 
wzmacnianie koryta rzeki, na przykład za pomocą narzutów kamiennych lub umocnień 
betonowych, które jeszcze bardziej ograniczają naturalne procesy rzeczne, prowadząc tym 
samym do dalszej utraty lub degradacji cennych naturalnych siedlisk. Zwiększenie prędkości 
przepływu wody może również doprowadzić do obniżenia poziomu zwierciadła wody na 
okolicznych obszarach, co powoduje zwiększone odwadnianie lub wysychanie cennych 
siedlisk na terenach podmokłych. 

Odgradzanie odcinków rzek w celu kontrolowania głębokości rzeki i przepływu wody może 
również prowadzić do zasadniczych zmian w morfologicznym i hydrologicznym profilu rzeki 
oraz na okolicznych obszarach, a także zakłócać spójność boczną i podłużną ekosystemu. 

Od zamkniętego odcinka w górę rzeki może dojść do zatrzymania normalnego przepływu 
rumowiska rzecznego, co prowadzi do stopniowego odkładania się osadów i mułu i nie tylko 
wpływa niekorzystnie na okoliczne siedliska, ale również wymaga przeprowadzania 
regularnego pogłębiania i wymywania osadów, a takie działania mogą same w sobie 
przynieść dalsze niekorzystne konsekwencje. W dół rzeki od zamkniętego odcinka może 
dojść do większej erozji, prowadzącej do stopniowego pogłębiania się koryta rzeki, 
powodując obniżenie poziomu wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu, a w 
efekcie jeszcze większą utratę i degradację siedlisk rzecznych oraz innych siedlisk 
zależnych od rzeki. 

Działania związane z rozwojem śródlądowych dróg wodnych, a także zwiększony ruch 
statków mogą także powodować tymczasowe lub stałe zwiększenia mętności wody oraz 
resuspensję osadów. Resuspensja osadów w różny sposób niekorzystnie wpływa 
na rozmaite organizmy wodne. Drobne osady mogą niszczyć organy oddechowe larw 
owadów wodnych. Zwiększona mętność wody obniża ilość światła, co z kolei ogranicza 
możliwości procesu fotosyntezy dla planktonu i alg bentosowych, a także gatunków roślin 
naczyniowych. Odkładanie się drobnych osadów na żwirowych brzegach może również 
przynieść zmiany w warunkach życia określonych organizmów wodnych. Problem ten 
dotyczy zwłaszcza zanikania tarlisk oraz miejsc występowania gatunków litofilnych (np. ryb 
czy owadów) z powodu zatykania się przestrzeni interstycjalnych. Takie przestrzenie 
stanowią ponadto schronienie dla większości gatunków dennych w czasie powodzi. 

Siedliskom i gatunkom zagrażają również fale wywoływane przez statki oraz śruby 
napędowe. Może to powodować erozję koryta rzeki i brzegów, w zależności od rozmiaru 
statków, częstotliwości ich pojawiania się oraz rozwijanych przez nie prędkości. Regularne 
działanie fal może wykorzeniać rośliny oraz zakłócać funkcjonowanie fauny i flory bentosu, a 
także tarlisk ryb. 

• Niepokojenie gatunków 

Prace inżynieryjne na rzekach oraz zwiększony ruch statków mogą powodować zakłócenia 
trybu życia pewnych gatunków, a także zakłócać ich cykl życiowy, zwłaszcza w przypadku 
gatunków fauny i flory bentosu, które wymagają wody wysokiej jakości. Oddziaływanie to 
może mieć charakter tymczasowy lub stały, bezpośredni lub pośredni, może występować na 
obszarze chronionym lub poza nim oraz na różnych etapach cyklu eksploatacyjnego 
przedsięwzięcia. 

Tryb życia rzadkich i zagrożonych gatunków może zakłócać wiele różnych czynników, takich 
jak hałas, mętność wody, zanieczyszczenia, obecność ludzi, sedymentacja, regularny ruch 
wody (np. działanie fal i śrub napędowych) itp. Może mieć to wpływ na zdolność gatunków 
do rozmnażania się, odżywania, odpoczynku lub rozprzestrzeniania się i migrowania. 
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Działanie fal może przykładowo zakłócać wczesne etapy rozwoju rzecznych ryb, których 
tarliska znajdują się na płytkich obszarach rzek48. 

Jeśli takie zakłócenia osiągną znaczne poziomy, mogą prowadzić do zaniku danego gatunku 
na takim terenie, a co za tym idzie do zaniku pewnego sposobu wykorzystywania siedliska 
lub też może to spowodować słabsze wskaźniki przetrwania osobników lub sukcesu 
rozrodczego. W przypadku rzadkich lub zagrożonych gatunków nawet nieznaczne lub 
tymczasowe zakłócenia mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla ich przetrwania 
w danym regionie w perspektywie długofalowej. 

Poziom zakłócenia zależy od wielu czynników, które należy poddać ocenie zarówno 
z punktu widzenia rodzaju zakłócenia, jak gatunków, których takie zakłócenie dotknie 
(niektóre gatunki są bardziej wrażliwe na pewne czynniki zakłócające niż inne). Skala i 
intensywność odziaływania wpływa na jego znaczenie, podobnie jak dostępność i jakość 
siedlisk zastępczych, które mogłyby dać schronienie wysiedlonym gatunkom. 

• Utrudnienia w migracji i rozprzestrzenianiu gatunków 

Rzeki oraz strefy nadbrzeżne odgrywają ważną rolę w rozprzestrzenianiu się i migracji 
gatunków słodkowodnych, a także w ich przemieszczaniu się po mniejszym obszarze, 
między obszarami żerowisk oraz obszarami gniazdowania. Stanowią one kluczowe 
korytarze ekologiczne i ostoje na danym obszarze. Niektóre działania związane z rozwojem 
śródlądowych dróg wodnych mogą w sposób bezpośredni lub pośredni zakłócać 
rozprzestrzenianie się i migracje gatunków.  

Najbardziej oczywistymi elementami zakłócającymi takie procesy są tamy i zbiorniki 
retencyjne, które stanowią fizyczną przeszkodę dla migracji ryb, tym samym uniemożliwiając 
im przemieszczanie się w dół i w górę rzeki. Ma to istotny wpływ zwłaszcza na populacje 
gatunków migrujących na dużych odległościach (np. alozy i łososia szlachetnego) oraz 
skutkuje fragmentacją i izolowaniem pozostałych populacji żyjących w wodach słodkich (np. 
głowacicy). Sztuczne kanały mogą również stanowić przeszkodę dla przemieszczania się 
gatunków poprzez fragmentację siedlisk w ramach krajobrazu naziemnego. 

• Zanieczyszczenie 

Żegluga śródlądowymi drogami wodnymi może być potencjalnym źródłem zanieczyszczeń 
powodowanych odpadami ze statków lub wodą zęzową. Istnieje również ryzyko 
przypadkowych wycieków na skutek zderzenia się statków lub awarii. Niemniej jednak 
transport wodny śródlądowy ma bardzo wysokie osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa. 
W ostatnich dziesięcioleciach nie odnotowano w tym sektorze żadnych znaczących 
wypadków ani innych zdarzeń o poważnych konsekwencjach dla środowiska. 

3.5.2. Potencjalne pozytywne skutki rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych dla ekosystemów rzecznych 

W części 3.2 wytycznych wskazano na istnienie w Europie nielicznych dużych nizinnych 
rzek, które zachowały swój naturalny charakter. Są one tym bardziej cenne, że w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci z różnych powodów zmieniono fizyczny stan wielu innych dużych 
europejskich rzek.  

                                                            
48 Kucera-Hirziger et al 2008. 
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Doświadczenie pokazuje, że nowoczesny rozwój śródlądowych dróg wodnych może 
odgrywać ważną rolę nie tylko w łagodzeniu potencjalnych niekorzystnych skutków nowych 
przedsięwzięć, ale także pomagać w aktywny sposób wspierać ekologię oraz naturalne 
funkcjonowanie uregulowanych rzek, przynosząc korzyści zarówno rzekom, jak i ich 
użytkownikom, w tym w odniesieniu do transportu wodnego śródlądowego. Regulację rzek 
ukierunkowaną na osiągnięcie ekologicznych korzyści zaczęto stosować w skali lokalnej 
w latach 80. XX wieku, a obecnie jest ona powszechną praktyką stosowaną w szczególności 
na terenie Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Danii i Niemiec. 

Oczywiście działania, jakie można zrealizować na konkretnej rzece zależą od lokalnych 
uwarunkowań, takich jak stan rzeki oraz zakres wcześniejszych zmian, warunki wymagane 
do żeglugi, a także innych potrzeb związanych z użytkowania rzeki. W praktyce relacje te 
mogą być skomplikowane, w związku z czym coraz częściej w przypadku projektów 
dotyczących śródlądowych dróg wodnych wprowadza się zintegrowane podejście, w ramach 
którego kładzie się nacisk na pogodzenie wielofunkcyjnego charakteru rzek poprzez 
znalezienie kompromisu między wymogami ochrony środowiska oraz mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju (zob. rozdział 4). 

W zintegrowanym podejściu kładzie się nacisk na główne funkcje systemów rzecznych, 
dążąc, jeśli tylko jest to możliwe, do zachowania lub przywrócenia kluczowych funkcji takich 
jak:  

- utrzymanie procesów morfologicznych (erozji, transportu osadów i sedymentacji); 

- zachowanie równowagi hydrologicznej (np. wezbrań powodziowych); 

- zapewnianie siedlisk (ciągłości ekologicznej); 

- zachowanie procesów biologicznych i chemicznych (obieg składników odżywczych). 

W wielu przypadkach działania mające na celu osiągnięcie koniecznej głębokości, czystości, 
szerokości lub prędkości przepływu wody można zaplanować w taki sposób, by zapewnić 
kontynuację transportu śródlądowego, a przy okazji przywrócić utracone funkcje ekologiczne 
rzeki. 

W zależności od lokalnych uwarunkowań może to obejmować, między innymi: 

• usunięcie przestarzałych obiektów lub ich modernizację w taki sposób, by były zgodne z 
naturalną ekologią rzeki; 

• przebudowę lub usunięcie ciężkich elementów wzmacniających brzeg rzeki oraz 
stosowanie bardziej naturalnych technik wzmacniania nabrzeża; 

• stosowanie alternatywnych rodzajów tam poprzecznych umożliwiających większą 
dynamikę procesów zachodzących na brzegu rzeki; 

• przywrócenie połączeń między elementami odgałęzień rzeki, równinami zalewowymi i 
starorzeczami w celu odtworzenia rzecznych siedlisk;  

• stworzenie odejść lub stref przepływów wezbrań powodziowych w celu poprawienia 
strukturalnej różnorodności ekosystemów rzecznych oraz ułatwienia przemieszczania się 
rybom; 

• stosowanie łagodnych dla środowiska technik pogłębiania w celu zachowania pożądanej 
głębokości rzeki oraz technik zarządzania osadami; 

• odtworzenie typowych siedlisk rzecznych, takich jak wyspy zalewowe, lub stworzenie 
kanałów o brzegach uregulowanych w małym stopniu w celu zwiększenia zasięgu 
naturalnych siedlisk dostępnych dla lokalnej dzikiej flory i fauny. 
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Mając na względzie strukturalną i funkcjonalną spójności ekosystemów rzecznych, ważne 
jest, by takie działania podejmowano na podstawie rzetelnej wiedzy na temat stanu rzeki i jej 
ekologicznych procesów, a także potrzeb żeglugowych. Tylko wtedy działania takie mogą 
przynieść spodziewane efekty i nie stworzą niezamierzenie nowych problemów dotyczących 
ekologii lub żeglowności rzeki. 

Tabela: Przegląd różnych środków z zakresu regulacji rzek pod względem ich technicznych i 
ekologicznych celów49 

A. Brzegi rzek / strefy położone w pobliżu 
brzegów rzek 

 

Rodzaj środka: Alternatywne rodzaje ostróg regulacyjnych 
Cel dotyczący żeglugi śródlądowej Poprawa żeglowności (zwiększenie głębokości w płytkich 

miejscach, ograniczenie pogłębiania w celu zachowania 
pożądanej głębokości rzeki). Ustanowienie kanału lub drogi 
wodnej do żeglugi. Ochrona zewnętrznych brzegów na 
zakrętach. 

Cel związany z ochroną środowiska Ograniczenie oddziaływania na tereny między ostrogami 
(mniejsza sedymentacja itp.). Poprawa uwarunkowań 
ekologicznych (poprawa różnorodności siedliska wodnego przez 
przepływ wody blisko brzegu rzeki). Odtworzenie brzegów 
(erozja brzegów na skutek większego naprężenia stycznego z 
powodu nowych form ostróg). 

Rodzaj środka: Odtworzenie brzegów lub usunięcie zabezpieczenia brzegów  
Cel dotyczący żeglugi śródlądowej Ochrona przeciwpowodziowa (zwiększenie przekrojów 

wypływowych). Większa ilość materiałów osadowych. 
Ograniczenie ingerowania w koryto rzeki („miękkie brzegi”) 
poprzez ograniczanie naprężenia stycznego. 

Cel związany z ochroną środowiska Naturalny rozwój morfologiczny stref brzegowych 
(morfodynamika). Zrównoważona poprawa warunków 
ekologicznych (zwłaszcza na brzegach). Poprawa wyglądu 
krajobrazu. 

B. Koryto rzeki/droga wodna  
Rodzaj środka: Stabilizacja granulometryczna dna rzeki 
Cel dotyczący żeglugi śródlądowej Zrównoważona stabilizacja dna rzeki – zatrzymanie erozji dna 

rzeki. Ograniczenie konieczności przeprowadzania prac 
konserwacyjnych (mniej pogłębiania). Podniesienie niskiego 
poziomu wody. 

Cel związany z ochroną środowiska Zrównoważona stabilizacja dna rzeki – zatrzymanie erozji dna 
rzeki. Podniesienie poziomu wody. Równowaga dynamiczna. 

Rodzaj środka: Alternatywne rodzaje ostróg regulacyjnych 
Cel dotyczący żeglugi śródlądowej Poprawa żeglowności (zwiększenie głębokości w płytkich 

miejscach, ograniczenie pogłębiania w celu zachowania 
pożądanej głębokości rzeki). Modyfikacja w zakresie 
rozgałęziania się przepływu (odgałęzienia rzeki). Regulacja rzeki, 
ustanowienie kanału lub drogi wodnej do żeglugi. 

Cel związany z ochroną środowiska Zminimalizowanie oddziaływania działań związanych z regulacją 
rzeki. 

C. Równiny zalewowe  
Rodzaj środka: Ponowne połączenie odgałęzień rzeki 
Cel dotyczący żeglugi śródlądowej Nacisk na retencję powodziową (aspekt hydrologiczny), 

obniżanie poziomu wody w przypadku podwyższonych 
poziomów. Materiał osadowy. Zmniejszenie naprężenia 
stycznego w głównym kanale. 

Cel związany z ochroną środowiska Stałe połączenie w ramach systemu odgałęzień (przy niskim 
                                                            
49 Na podstawie podręcznika PLATINA. 
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przepływie). Poprawa warunków ekologicznych (zwłaszcza na 
brzegach rzeki oraz w jej odgałęzieniach). Zrównoważony bilans 
rumowiska w systemie odgałęzień. Stałe obszary schronienia, 
ochrona przed działaniem fal. 

Rodzaj środka: Przywrócenie lub zachowanie równin zalewowych 
Cel dotyczący żeglugi śródlądowej Ochrona przeciwpowodziowa. Retencja przeciwpowodziowa 

(aspekt hydrologiczny i hydrauliczny). 
Cel związany z ochroną środowiska Zachowanie równin zalewowych. Przywrócenie równin 

zalewowych. 

Przykłady środków mających na celu poprawę funkcji ekologicznych:   

Zbliżone do naturalnego wzmocnienie nabrzeża:  

 

Projekt Thurnhaufen realizowany w ramach LIFE wzdłuż Dunaju w Austrii. W ramach projektu LIFE-
Nature podjęto działania w celu przywrócenia naturalnego charakteru wzmocnienia brzegu rzeki, 
które zastosowano wcześniej, aby zapobiec erozji brzegu na skutek fal wywoływanych przez statki.   

Alternatywne rodzaje ostróg regulacyjnych: 

 

Projekt pilotażowy Witzelsdorf realizowany wzdłuż Dunaju w Austrii. Z powodu pogorszenia się stanu 
dna rzeki wcześniejsze ostrogi były znacznie wyższe niż było to konieczne. W ramach tego projektu 
usunięto stare ostrogi i zastąpiono je mniejszą liczbą ostróg, które dodatkowo są niższe i skierowane 
w dół rzeki. Dzięki temu poprawie uległa dynamika wzdłuż brzegu rzeki, co z kolei doprowadziło do 
poprawy siedlisk dla lokalnej dzikiej flory i fauny. 

Wcześniejsze wzmocnienie brzegu      Przywrócony naturalny charakter brzegu po realizacji prac 

Poprzednia ostroga  Nowa obniżona ostroga skierowana w dół rzeki 
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Przykłady ekologicznych przedsięwzięć usprawniających realizowanych 
wzdłuż rzek żeglownych  

Przelew powodziowy w Rees, Niemcy  
 
Dno dolnego Renu w Niemczech jest silnie dotknięte przez erozję. W ostatnich latach notuje się 
obniżanie koryta do 2 cm rocznie. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia poziomu wody żeglownej 
oraz wód gruntowych, co odbija się negatywnie na użytkowaniu gruntów. Aby przeciwdziałać temu 
procesowi, obecnie stosuje się kosztowne uzupełnianie rumowiska oraz dodatkowe działania mające 
na celu techniczne wzmocnienie dna rzeki. 
 
Na odcinku od 833,5 do 839,0 km – na 
którym położone jest miasto Rees – Ren 
skręca pod kątem prawie 90o, co powoduje 
zatory w przepływie wody. To z kolei 
zwiększa zagrożenie powodziowe. Szeroka 
równina zalewowa na lewym brzegu rzeki 
obecnie pozwala na jej różnorodne 
wykorzystywanie, tj. na potrzeby rolnictwa, 
rekreacji, turystyki oraz ochrony środowiska 
(rys. 1). Cały ten obszar jest obecnie 
chroniony w ramach sieci Natura 2000. 
 
Analizę możliwości przeciwdziałania erozji 
dna rzeki rozpoczęto już w 1995 r., a 
w 1998 r. niemieckie Ministerstwo 
Transportu przyjęło program „Ograniczenie 
erozji dna dolnego Renu”. W zintegrowanym podejściu do planowania uwzględniono główne cele 
związane z żeglugą: a) zachowanie żeglownego poziomu wody, b) zmniejszenie erozji dna rzeki oraz 
c) ograniczenie kosztownego uzupełniania rumowiska. Projekt miał być w założeniu również 
wielofunkcyjny i w szczególności: a) ograniczyć ryzyko zniszczeń powodowanych przez powodzie dla 
miasta Rees, b) podnieść naturalną wartość obszaru oraz c) zintegrować działania w ramach 
rolnictwa, rekreacji i turystyki. Cele te uwzględniono na wczesnym etapie procesu planowania 
poprzez zaangażowanie panelu ekspertów, którzy reprezentowali interesy różnych stron. 
 
Wszyscy byli zgodni, że w celu osiągnięcia tak wielu celów należy wykorzystać równinę zalewową 
poprzez zwiększenie jej udziału w przepływie rzeki. Efektem tego powinna być obniżona prędkość 
przepływu wody w kanale rzeki, co powinno zmniejszyć naprężenie styczne dla dna rzeki i w 
konsekwencji zmniejszyć erozję dna rzeki. Zanim rozpoczęto jakiekolwiek prace inżynieryjne, 
dokonano oceny kilku scenariuszy kierunków przelewu powodziowego oraz zmian morfologii równiny 
zalewowej, głównie z punku widzenia ochrony środowiska (rys. 2).  
 
Po wybraniu najlepszej z punktu widzenia środowiska alternatywy, która zapewniała realizację celów 
hydraulicznych, można było rozpocząć opracowywanie projektu. Z uwagi na liczne cele, jakie 
planowano osiągnąć poprzez realizację projektu, otrzymał on dodatkowe środki od władz kraju 
związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową na 
tym obszarze.  
 
Następnie przeprowadzono procedurę 
prawno-administracyjną, wraz z 
uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko oraz odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6 
dyrektywy siedliskowej, w związku 
z założeniami ochrony obszarów Natura 
2000. Przedsięwzięcie zostało zatwierdzone 
do realizacji w 2008 r.  
 
Prace budowlane rozpoczęte w 2009 r. 
powinny się zakończyć w roku 2015. 
Jednocześnie rozpoczęto szeroko zakrojony 
program monitorowania, który ma badać nie 

Rys. 1: Równina zalewowa dolnego Renu przy mieście Rees z lotu ptaka 

Rys. 2: Pięć scenariuszy dla przelewu oraz obniżenia równiny 
zalewowej  
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tylko efekty działań podejmowanych podczas etapu budowy, ale także po zakończeniu projektu.  
 
Wszystkie działania mające na celu poprawę środowiska naturalnego (np. zaplanowanie podmokłych 
użytków zielonych, ekologiczne umocnienie brzegów przelewu) oraz kompensację przyrodniczą, jeśli 
będzie to konieczne, są realizowane równolegle z pracami budowlanymi. 

Dzięki takiemu zintegrowanemu podejściu do planowania możliwe było osiągnięcie korzyści zarówno 
w ramach celów związanych z żeglugą, jak i celów postulowanych przez zainteresowane strony. 
Choć „Przelew powodziowy w Rees” początkowo stanowił przedsięwzięcie dotyczące żeglugi, 
stworzono dzięki niemu wartość dodaną dla ochrony przeciwpowodziowej, przyrody, rolnictwa i 
rekreacji. 

Więcej informacji: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

 

Żyjący Ren 

Ren jest największą śródlądową drogą wodną w Europie oraz wyjątkowym siedliskiem rzecznym 
łączącym rzeki i tereny podmokłe między Alpami a Morzem Północnym. Wzdłuż rzeki znajduje się 
około 200 obszarów Natura 2000. Znaczna utrata naturalnych struktur hydromorfologicznych oraz 
dynamiki była bodźcem dla powstania dwóch realizowanych jeden po drugim projektów 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w latach 2003-2010), w celu rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów rzecznych wzdłuż drogi wodnej Renu. Projekty te, pod nazwą „Żyjący 
Ren – rzeka tysiąca wysp”, realizowała niemiecka organizacja pozarządowa NABU (BirdLife). Były 
one opracowywane stopniowo w drodze budowania wzajemnego zaufania i ścisłej współpracy między 
grupami reprezentującymi interesy dotyczące środowiska i transportu (w tym poprzez ustanowienie 
wspólnych rad doradczych złożonych z członków organizacji pozarządowych oraz ekspertów 
rządowych). 

W czasie całego okresu realizacji przedsięwzięcia zaplanowano 15 lokalnych projektów, z których 
7 już wdrożono. Środki uzyskano z różnych publicznych i prywatnych fundacji i przedsiębiorstw, a 
także z funduszu UE LIFE oraz INTERREG IIIb. Projekty były finansowane i realizowane przez 
administracje lokalne i kraju związkowego, a także przez organizacje pozarządowe. Projekty 
obejmowały, przykładowo, usunięcie różnych zabezpieczeń brzegów, rekonstrukcję tam 
poprzecznych oraz przywrócenie kanałów bocznych. W podnoszeniu świadomości na temat 
inicjatywy wśród społeczeństwa oraz w zapewnianiu jej politycznego wsparcia pomógł program 
monitorowania mający na celu weryfikację oddziaływania zastosowanych środków oraz strategia 
dotycząca komunikacji. 

Więcej informacji: www.lebendiger-rhein.de  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/


 

 

Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 49 

 

 

Modyfikacja ostróg regulacyjnych na brzegach Łaby (Niemcy)50 

Aby ustabilizować koryto rzeki, zapewnić zrównoważony poziom wody i usprawnić żeglowność Łaby, 
zastosowano ponad 6900 ostróg. Takie umocnienie koryta rzeki spowodowało jednak znaczną utratę 
strukturalnej różnorodności wzdłuż jej brzegów oraz w sposób regularny wpłynęło na długotrwały 
proces zamulania na terenach między ostrogami, prowadząc do utraty typowo rzecznych siedlisk, 
takich jak tereny wymyte przez wodę lub żwirowe brzegi.  

Na niektórych środkowych odcinkach Łaby, gdzie nie 
prowadzono prawidłowych działań regulacyjnych przed 
zjednoczeniem Niemiec, około 1500 ostróg było całkowicie 
lub częściowo zniszczonych i tym samym straciły one 
swoją funkcję hydrologiczną. Postanowiono wykorzystać 
sposobność i w ramach działania mającego na celu 
konserwację dróg wodnych, sprawdzono, czy ostroga 
może być bardziej ekologiczna. Zbudowano dwa rodzaje 
ostróg: rodzaj I opierał się na konstrukcji ostrogi o 
kształcie litery v, nachylonej od strony brzegu i pochylonej 
w kierunku rzeki. Rodzaj II opierał się na pochylonej 
ostrodze obniżonej o 1,2 m poniżej średniego poziomu wody od strony brzegu.  

Wyniki monitorowania wykazały, że nowe projekty ostróg zwiększyły dynamikę hydromorfologiczną na 
brzegach rzeki, co z kolei ograniczyło proces akumulacji pomiędzy ostrogami. Zwiększona 
różnorodność strukturalna między ostrogami wpływa również korzystnie na wodną faunę, zwłaszcza 
w odniesieniu do młodych ryb, jednocześnie nie powodując żadnych niekorzystnych konsekwencji dla 

                                                            
50Niektóre z tych przykładów zaczerpnięto ze studiów przypadku w ramach sprawozdania technicznego na temat 
obciążeń hydromorfologicznych w kontekście ramowej dyrektywy wodnej – mających potencjalne znaczenie dla 
poprawy stanu ochrony, możliwości przywrócenia poprzedniego stanu lub zastosowania środków łagodzących 
(WFD and Hydromorphological Pressures – Technical Report – Case Studies – Potentially relevant to the 
improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures) – listopad 2006 r. 
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żeglugi. Długoterminowe monitorowanie określi ostateczną efektywność ekologiczną nowych 
projektów. Więcej informacji: http://www.bafg.de 

Utworzenie kanałów bocznych wzdłuż Menu (Niemcy) 
Wzdłuż odcinka Menu między 151,96 a 152,53 km w kanale rzeki skonstruowano ostrogi regulacyjne 
oraz podniesiono wcześniejszą równinę zalewową (zimowe i letnie wały przelewowe) i zamieniono ją 
na użytki rolne oraz miejsca do wydobycia piasku i gliny. W wyniku tych działań utracono specyficzne 
siedliska rzeczne oraz boczną łączność hydromorfologiczną. 

Zgodnie z krajową ustawą o ochronie przyrody zastosowano kilka środków kompensacyjnych, w tym:  

a) utworzenie trzech kanałów bocznych w latach 1996-1999. Stały kanał o długości 2 km, kanał o 
długości 1 km czynny około 265 dni w ciągu roku oraz kanał czynny przez około 100 dni w ciągu 
roku. 

b) rekultywację 200 m stref nabrzeżnych poprzez posadzenie wierzb oraz przekształcenie 
piaszczystych plaż w lasy iglaste. 

Działaniom tym towarzyszyło wdrażanie środków mających na celu zmniejszenie liczebności 
wypasanych stad oraz monitorowanie. 

Na skutek realizacji tych działań stworzono dynamiczne siedliska rzeczne typowe dla rzeki Ren oraz 
dla gatunków związanych z takimi siedliskami. Znacznie poprawiono zróżnicowanie warunków 
związanych z przepływem rzeki oraz częstotliwość wylewów, erozję i sedymentację. Doprowadziło to 
do odtworzenia typowych siedlisk zapewniających cenne obszary zwłaszcza dla gatunków ryb 
reofilnych oraz makrobezkręgowców (większa różnorodność niż między tamami poprzecznymi). 

Działanie te nie przyniosły żadnych niekorzystnych skutków dla żeglugi poza niewielką sedymentacją 
w głównym kanale przy ujściu największego kanału. Szerokość równiny zalewowej wynosi jedynie 
kilkaset metrów w porównaniu z kilkoma kilometrami stanu naturalnego. 

3.5.3. Renaturalizacja rzek w planach dotyczących sektora transportu 
wodnego śródlądowego 

W niektórych krajach i regionach cel zakładający rozwój śródlądowych dróg wodnych w taki 
sposób, by przyczyniał się on do renaturalizacji rzeki potraktowano w sposób bardziej 
systematyczny. Na przykład w Austrii przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem drogami 
wodnymi i przedsięwzięciami rozwojowymi dotyczącymi dróg wodnych „via donau – 
Österreichische Wasserstraßengesellschaft” prowadzi działania mające na celu poprawę 
ochrony środowiska wzdłuż austriackich rzek od 2005 r.  

Podstawę prawną takich działań określa austriacka ustawa o drogach wodnych (z 2005 r.), 
która nakłada na przedsiębiorstwa pewne zobowiązania:  

• artykuł 2 – nakłada wymóg poprawy warunków życia roślin i zwierząt występujących 
wzdłuż brzegów i na obszarach nabrzeżnych odcinków żeglownych (takich rzek jak 
Dunaj, Morawa i Dyja), w szczególności w ramach planowania, rozwoju, tworzenia, 
odtwarzania i zachowania siedlisk; 

• artykuł 3 – wymaga przeprowadzania, tam gdzie jest to możliwe, wszelkich działań 
budowlanych i konserwacyjnych w sposób jak najbliższy naturze oraz do stosowania 
najlepszej możliwej staranności w zakresie ochrony środowiska. Działania takie planuje 
się i przeprowadza w sposób, jak najmniej uciążliwy, ograniczając konieczne ingerencje 
w krajobraz i ekosystem oraz stosując we wszystkich stosownych przypadkach środki 
kompensacyjne. 

Począwszy od lat 90. XX w. liczba przedsięwzięć mających na celu odbudowę środowiska 
przeprowadzanych przez austriackie władze odpowiedzialne za drogi wodne znacznie 
wzrosła. Wśród takich przedsięwzięć można wymienić projekt ponownego przyłączenia 
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starorzeczy oraz projekty renaturalizacji brzegów wzdłuż Dunaju między Wiedniem 
a Bratysławą. Działania ekologiczne przeprowadzono również na odcinku wolno płynącego 
Dunaju na terenie Austrii, w dolinie Wachau.  

Celem niemieckiej ustawy w sprawie wód federalnych (WHG, 2009 r.) oraz ustawy o 
federalnych drogach wodnych (WaStrG, 2007 r.) jest również zapewnienie, by 
przedsięwzięcia dotyczące śródlądowych dróg wodnych przyczyniały się do realizacji celów 
wyznaczonych w unijnej ramowej dyrektywie wodnej (2000 r.). 

Ustawa o federalnych drogach wodnych (WaStrG) stanowi, że w przedsięwzięciach 
dotyczących konserwacji dróg wodnych, ich rozwoju i budowy nowych obiektów należy 
uwzględniać wymogi związane z naturalną równowagą, a także wygląd krajobrazu wodnego 
oraz jego wartość rekreacyjną. Należy zachować naturalne warunki życia, a także wziąć pod 
uwagę cele związane z zarządzaniem określone w ramowej dyrektywie wodnej (art. 8 ust. 1 
oraz art. 12 ust. 7). 

W wyniku tych zobowiązań Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) posiada 
bogate doświadczenie w zakresie środków dotyczących federalnych dróg wodnych 
zorientowanych na ochronę środowiska. Doświadczenie to wynika przede wszystkim 
z wdrożenia regulacji dotyczących interwencji zgodnych z federalną ustawą o ochronie 
przyrody (BNatSchG) w ramach nowych projektów budowlanych, ale także z praktycznych 
działań w zakresie konserwacji51. 

                                                            
51 Zbiór studiów przypadku opracował instytut Bundesanstalt fur Gewässerkunde (bfg) i jest on 
dostępny pod następującym adresem: www.icpdr.org/icpdr-files/15083  

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. ZNACZENIE PLANOWANIA ZINTEGROWANEGO 

 
 
 

4.1. Korzyści ze zintegrowanego planowania i projektowania 
przedsięwzięć 

Jak wykazano w poprzednim rozdziale, rzeki to złożone, dynamiczne ekosystemy, 
wykorzystywane do różnych celów. Przy planowaniu zrównoważonej infrastruktury dróg 
wodnych, mając na celu minimalizację jej negatywnych skutków, konieczne jest zatem 
uwzględnienie szerszego kontekstu środowiskowego tego sektora. 

Tradycyjne podejście do planowania projektów infrastrukturalnych dotyczących transportu, 
czy też innych dziedzin, polega na opracowaniu projektu przedsięwzięcia, a dopiero na 
dalszym etapie rozważa się kwestie związane z ochroną środowiska. W praktyce często 
uwzględnienie kwestii środowiskowych następuje dopiero na etapie oceny oddziaływania na 
środowisko. Powoduje to, że w sytuacji, gdy projekt przedsięwzięcia jest już na 
zaawansowanym etapie planowania, ocena oddziaływania na środowisko z konieczności 
staje się zadaniem polegającym na ograniczaniu szkód i mimo przestrzegania wszystkich 
zasad związanych z jej wykonaniem, nie daje ona gwarancji powodzenia przedsięwzięcia. 

Takie podejście do projektowania i planowania przedsięwzięć może również prowadzić do 
długich dyskusji z organami administracji, innymi grupami interesu i organizacjami 
pozarządowymi na etapie konsultacji społecznych, ponieważ często jest to pierwszy 
moment, kiedy podmioty te dowiadują się o danym przedsięwzięciu. To z kolei może 
przynieść znaczne opóźnienia w procesie planowania i spowodować dodatkowe koszty. 

Coraz więcej planistów, uznając potrzebę zastosowania bardziej całościowego i 
zintegrowanego podejścia do planowania przedsięwzięć oraz potrzebę pogodzenia 
czasem sprzecznych ze sobą interesów, przyjmuje obecnie nowe podejście do planowania i 
projektowania przedsięwzięcia. Jest to podejście, w którym na samym początku uwzględnia 
się zarówno infrastrukturę, jak i potrzeby ekologiczne oraz inne sposoby użytkowania rzeki, i 
włącza się te czynniki do wstępnego projektu przedsięwzięcia. Sprzyja ono również większej 
interaktywności i przejrzystości procesu planowania i od samego początku zachęca 
ekologów i inne zainteresowane strony do aktywnej pomocy i wkładu. 

Prawdą jest, że przygotowanie i realizacja takiego zintegrowanego procesu planowania 
może wymagać większych nakładów początkowych, jednak jest coraz więcej dowodów na 
to, iż tego rodzaju podejście niemal zawsze przynosi znaczne korzyści, które dalece 
przekraczają początkowe nakłady. 

Zintegrowane planowanie może w szczególności: 

• dać planistom śródlądowych dróg wodnych i organom za nie odpowiedzialnym większą 
pewność w kwestii powodzenia ich wniosków planistycznych dzięki uwzględnieniu 
zagadnień ochrony środowiska już na etapie uzyskiwania wstępnej koncepcji dla 
przedsięwzięcia, kiedy możliwa jest większa elastyczność w projektowaniu; 
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• być bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie. Tradycyjne przedsięwzięcia 
infrastrukturalne często napotykają znaczne problemy praktyczne (i koszty) przy próbach 
włączenia poprawek dotyczących ochrony środowiska do już ukończonego projektu oraz 
ulegają dużym opóźnieniom przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę z powodu 
sprzeciwów podczas procesu konsultacji społecznych; 

• prowadzić do opracowania bardziej całościowych rozwiązań, które mogą jednocześnie 
służyć różnym interesom i potrzebom sektorowym, jak również poprawić komunikację 
między sektorami. Jeżeli w etap wstępnego wyznaczania zakresu przedsięwzięcia 
zaangażowane są inne sektory, można wziąć pod uwagę pomysły i sugestie z ich strony 
już na etapie opracowywania wstępnego projektu. Takie podejście nie tylko umożliwia 
usprawnienie transportu, ale również przyczynia się do realizacji innych celów takich jak 
ochrona przeciwpowodziowa czy regeneracja rzek. Takie korzystne dla wszystkich 
rozwiązania okazują się szczególnie użyteczne w przypadku rzek już zdegradowanych, 
gdzie można połączyć budowę nowych śródlądowych dróg wodnych z działaniami na 
rzecz odtworzenia ekologii samej rzeki, co prowadzi do poprawy sytuacji zarówno dla 
żeglugi, jak i dla ekosystemu rzeki; 

• prowadzić do znalezienia nowych, kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań, które 
prawdopodobnie nie byłyby rozważane w ramach bardziej tradycyjnego, sektorowego 
podejścia do planowania przedsięwzięcia, 

• przyczynić się do lepszego wizerunku publicznego przedsięwzięcia i odpowiedzialnych 
za nie instytucji. Poprzez informowanie społeczeństwa i angażowanie kluczowych 
zainteresowanych stron w trakcie całego procesu planowania, a nie tylko na etapie 
oceny oddziaływania, można skutecznie zapobiec wielu opóźnieniom powstającym 
w trakcie konsultacji społecznych, szczególnie jeśli zainteresowane strony widzą, 
że zastosowano przejrzysty proces planowania i mają szansę wypowiedzieć się na temat 
projektu przedsięwzięcia i wpłynąć na nie na wczesnym etapie procesu planowania. 

Z tych powodów Komisja Europejska zdecydowanie zaleca zastosowanie 
zintegrowanego podejścia do planowania przedsięwzięć w zakresie śródlądowych 
dróg wodnych, w szczególności przy wnioskowaniu o współfinansowanie w ramach 
funduszy unijnych takich jak TEN-T, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz – 
od 2014 r. – instrument „Łącząc Europę”. 

Zintegrowane podejście ma szczególne znaczenie w przypadku przedsięwzięć, które mogą 
wpływać na obszary Natura 2000, ponieważ umożliwia ono planistom uwzględnienie 
wymogów ekologicznych dla tych obszarów na wczesnym etapie procesu projektowania i 
zwrócenie szczególnej uwagi na założenia ochrony danego obszaru. Wprawdzie nie 
gwarantuje to powodzenia wniosku dotyczącego przedsięwzięcia, ale powinno znacznie 
ułatwić proces uzyskiwania zezwoleń. 

W niektórych przypadkach jednak przedsięwzięcie może po prostu nie być zgodne 
z założeniami ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności tam, gdzie systemy rzeczne 
pozostały stosunkowo niezmienione. Niemniej jednak dzięki zintegrowanemu podejściu do 
planowania ten wniosek powinien stać się oczywisty na samym początku i umożliwić 
podjęcie kroków w celu uniknięcia wpływu na obszary Natura 2000 tam, gdzie jest to 
możliwe. 
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Stanowisko PIANC: Działanie w harmonii z naturą52  

W październiku 2008 r. światowe stowarzyszenie na rzecz infrastruktury transportu wodnego (PIANC) 
wydało nowy dokument przedstawiający stanowisko, zatytułowany „Współpraca z naturą” (ang. 
„Working with Nature”), w którym wezwano do zmiany podejścia do rozwoju żeglugi. 

„Współpraca z naturą” to inicjatywa mająca na celu identyfikację i wdrożenie rozwiązań 
przynoszących korzyści wszystkim użytkownikom wód z poszanowaniem dla natury. Podejście takie 
daje najlepsze rezultaty, kiedy jest stosowane od początku procesu planistycznego, kiedy to 
elastyczność w doborze środków jest zwykle największa. Poprzez zdecydowane i proaktywne 
podejście począwszy od koncepcji przedsięwzięcia aż do jego ukończenia można zmaksymalizować 
istniejące możliwości oraz ograniczyć konflikty, opóźnienia i związane z tym dodatkowe koszty. 

„Współpraca z naturą” wymaga zastosowania w pełni zintegrowanego podejścia od momentu 
określenia celów przedsięwzięcia, czyli przed opracowaniem wstępnego projektu. Podejście takie 
sprzyja uwzględnieniu ekologicznych potrzeb danego obszaru. 

Dokument „Współpraca z naturą” dotyczy nie tylko unikania negatywnego oddziaływania projektu na 
środowisko bądź łagodzenia jego skutków. Przedstawiono w nim również sposoby osiągania celów 
przedsięwzięcia poprzez współdziałanie z naturalnymi procesami w celu zapewnienia pożądanych 
wyników w zakresie ochrony lub poprawy stanu środowiska. 

Zasadniczo zatem „współpraca z naturą” sprowadza się do planowania w oparciu o następujące 
etapy: 

 ustalenie potrzeb i celów przedsięwzięcia; 

 określenie potrzeb środowiska; 

 wykorzystanie potencjału wszystkich zainteresowanych stron w celu znalezienia korzystnych 
rozwiązań; 

 przygotowanie wstępnych wniosków/projektów dotyczących przedsięwzięć mających 
przynieść korzyści dla żeglugi i przyrody. 

„Współpraca z naturą” wymaga zatem subtelnej, ale ważnej zmiany w sposobie podejścia do prac 
nad przedsięwzięciem charakteryzującej się:  

 skupieniem na osiąganiu celów przedsięwzięcia w kontekście ekosystemu zamiast oceniać 
konsekwencje z góry zdefiniowanego projektu; 

 skoncentrowaniem się na znajdowaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich zamiast na 
minimalizowaniu szkód środowiskowych. 

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem http://pianc.org/workingwithnature.php.  

4.2. Zastosowanie zintegrowanego podejścia w międzynarodowych 
konwencjach dotyczących rzek 

Zintegrowane podejście do rzek jest coraz częściej stosowane na wielu dużych forach 
międzynarodowych i krajowych, w szczególności w odniesieniu do Dunaju i przez światowe 
stowarzyszenie na rzecz infrastruktury transportu wodnego (PIANC). 

W 2007 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju, Komisja Dunaju i Międzynarodowa 
Komisja ds. Dorzecza Sawy połączyły siły w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
transportu wodnego śródlądowego na obu tych rzekach poprzez międzysektorową dyskusję 
z zainteresowanymi stronami z różnych państw i grup interesu. Doprowadziło to do przyjęcia 
w 2008 r. „Wspólnego oświadczenia w sprawie wytycznych w zakresie rozwoju żeglugi 
śródlądowej i ochrony środowiska w dorzeczu Dunaju”. 

                                                            
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf   

http://pianc.org/workingwithnature.php
http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf
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Dokument „Wspólne oświadczenie” jest obecnie wykorzystywany przez wszystkie państwa 
obszaru jako zalecenie dla: 

• rozwoju „programu działań” wymaganego na mocy ramowej dyrektywy wodnej UE; 

• utrzymywania obecnie istniejącej żeglugi śródlądowej; 

• planowania inwestycji w przyszłą infrastrukturę i przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska. 

Wspólne oświadczenie w sprawie wytycznych w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej i 
ochrony środowiska w dorzeczu Dunaju53 

W celu wdrożenia zintegrowanego podejścia do programów i przedsięwzięć wszystkie 
zainteresowane strony powinny uzgodnić wspólne zasady planowania w zakresie trwałości 
ekologicznej i żeglugi, które gwarantują korzyści dla obu sektorów. Zasady takie powinny być 
stosowane dla każdego przedsięwzięcia w dorzeczu Dunaju i obejmować spełnienie następujących 
warunków: 

- przy ustalaniu szerokości i głębokości drogi wodnej zastosowanie indywidualnego podejścia, z 
uwzględnieniem wymogów ekologicznych zarówno w odniesieniu do danych odcinków rzek, jak i 
całego dorzecza oraz strategicznych potrzeb transportu wodnego śródlądowego w skali dorzecza; 

- „współpraca z naturą”, gdy tylko jest taka możliwość, poprzez zastosowanie środków zgodnych 
z naturalnymi procesami morfologicznymi rzeki, kierując się zasadą minimalnej lub tymczasowej 
interwencji; 

- zintegrowany projekt obiektów regulacyjnych uwzględniający w równym stopniu kryteria 
hydrauliczne, morfologiczne i ekologiczne; 

- jeżeli zajdzie taka konieczność wdrożenie dodatkowych środków (np. stabilizacja 
granulometryczna koryta rzeki, regulacja niskiego stanu wód za pomocą ostróg regulacyjnych); 

- optymalne wykorzystanie potencjału regeneracji rzeki (np. regeneracja brzegów rzeki) i ponowne 
połączenie z kanałami bocznymi; 

- w czasie powodzi sterowanie poziomem wody w rzece w celu jego obniżenia. 

Dalsze wytyczne dotyczące zintegrowanego planowania zamieszczono w „Podręczniku 
dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego planowania dróg wodnych” (ang. 
„Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning”), przygotowanym w ramach 
unijnego programu PLATINA. Podręcznik ten, opublikowany w 2010 r., stanowi praktyczne 
wytyczne dla planistów transportu wodnego śródlądowego w Europie w zakresie organizacji 
i realizacji procesu zrównoważonego i zintegrowanego planowania działalności związanej z 
transportem wodnym śródlądowym.54 

Określono w nim cztery zasadnicze cechy procesu zintegrowanego planowania: 

- zdefiniowanie zintegrowanych celów przedsięwzięcia łączących cele transportu wodnego 
śródlądowego, potrzeby środowiskowe i założenia innych sposobów wykorzystania rzeki 
takich jak ochrona przyrody, zarządzanie zagrożeniem powodziowym i rybołówstwo; 

- włączenie w konsultacje zainteresowanych stron już od wstępnej fazy przedsięwzięcia; 

- wdrożenie działań przynoszących, tam gdzie to możliwe, wspólne korzyści dla żeglugi i 
ochrony środowiska; 

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 
54 http://www.naiades.info/platina/downloads  
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- kompleksowe monitorowanie stanu środowiska przed pracami, w ich trakcie i po nich, 
aby w razie potrzeby wdrożyć dodatkowe środki.  

Poniższe zalecenia dla zintegrowanego podejścia do planowania sporządzono na podstawie 
wspomnianego wyżej podręcznika. W celu uzyskania bardziej szczegółowych wytycznych 
należy skorzystać z samego podręcznika.  

4.3. Zintegrowane podejście do planowania w praktyce  

Każdy plan czy przedsięwzięcie jest inne, a co za tym idzie zakres zintegrowanego 
planowania, będzie zależeć od różnych czynników, w tym kondycji i wartości ekologicznej 
danego odcinka rzeki. Sam proces zintegrowanego planowania w dużym stopniu jednak 
składa się ze standardowych elementów, niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia czy planu. 
Podstawowe jego etapy krótko podsumowano poniżej i w sekcji 4.4 (dialog między 
zainteresowanymi stronami). 
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4.3.1. Określenie zakresu przedsięwzięcia 

Początkiem przedsięwzięcia w przypadku śródlądowej drogi wodnej powinno być określenie 
potrzeb transportowych. Faza ta obejmuje przegląd istniejących krajowych 
i międzynarodowych polityk i strategii rozwoju sieci i infrastruktury transportowej. 
Przedsięwzięcia powinno zaspokoić potrzeby transportu śródlądowego, towarowego lub 
pasażerskiego, uwzględniając przy tym aspekty ekonomiczne i stosunek kosztów do 
korzyści, jak również wymogi ochrony środowiska. 

Kolejnym krokiem powinna być identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony środowiska 
rzeki i jej otoczenia. Konieczna może być analiza, czy rzeka jest już zdegradowana, czy 
nadal jest we względnie pierwotnym stanie? Jakie główne funkcje, procesy i cechy 
charakteryzują rzekę i muszą być utrzymane w celu zapobieżenia dalszemu pogarszaniu się 
jej stanu lub mogą zostać odtworzone w celu poprawienia jej kondycji ekologicznej?  

Należy zwrócić szczególną uwagę na identyfikację wymogów ekologicznych chronionych 
przez UE gatunków i typów siedlisk. W przypadku, gdy przedsięwzięcie może wpłynąć na 
jeden z obszarów sieci Natura 2000 lub większą ich liczbę, ważne będzie ustalenie, dla 
których gatunków i typów siedlisk o znaczeniu europejskim dany obszar został wyznaczony, 
jaki jest stan ich zachowania w każdym z obszarów i jakie założenia ochrony zostały 
wyznaczone celem zapewnienia im przetrwania w perspektywie długoterminowej. Plany 
zarządzania siecią Natura 2000 czy też plany działania na rzecz ochrony gatunków55, o ile 
istnieją, również stanowią pożyteczne źródło informacji w tym zakresie. 

Zintegrowane projekty wspierające założenia ochrony obszarów Natura 2000 

Jak objaśniono w rozdziale 2, obszary sieci Natura 2000 zostały do niej włączone ze względu na to, 
że każdy z nich ma wartość jako obszar ochrony jednego lub większej liczby typów siedlisk 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej lub gatunków wymienionych w załączniku I 
do dyrektywy ptasiej, jak również regularnie się pojawiających gatunków ptaków wędrownych. Takie 
informacje co do wartości ochronnej danego obszaru zapisuje się w standardowym formularzu 
danych56 przygotowywanym dla każdego obszaru. Standardowy formularz danych zawiera 
charakterystykę ekologiczną danego obszaru, z powodu której został on włączony do sieci Natura 
2000, oraz ocenę (od A do D) stanu zachowania każdego z gatunków czy typów siedlisk na danym 
obszarze. 

Formularze te wykorzystywane są do ustalenia założeń ochrony każdego obszaru Natura 2000. 
Założeniem ochrony będzie co najmniej zachowanie stanu ochrony gatunków i siedlisk, dla których 
dany obszar został wyznaczony, i zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu takiej ochrony 
(w porównaniu z jej statusem w standardowym formularzu danych). Niemniej jednak, ponieważ 
osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk jest nadrzędnym celem dyrektywy, dla 
poszczególnych obszarów mogą zostać wyznaczone bardziej ambitne założenia ochrony np. 
poprawa stanu zachowania gatunków i siedlisk występujących na danym obszarze. 

Zintegrowany projekt zarządzania drogą wodną musi uwzględniać założenia ochrony obszaru Natura 
2000 i poszukiwać sposobów na integrację tych założeń z celami transportu śródlądowego w taki 
sposób, aby tam, gdzie to możliwe, stworzyć rozwiązania korzystne dla obu sektorów lub 
przynajmniej znaleźć scenariusz, w którym zyski będą jak największe, a straty jak najmniejsze. 

                                                            
55 Dotychczas opracowano ponad 50 planów działania na rzecz ochrony gatunków ptaków: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm  
56 Standardowe formularze danych są dostępne na stronie przeglądarki Natura 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/. Można je także uzyskać od organów odpowiedzialnych za sieć 
Natura 2000 w danym państwie lub regionie. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Na początku procesu planowania należy również określić potrzeby i cele innych 
użytkowników rzeki, a następnie zbadać szczegółowo plany, priorytety i strategie w tym 
zakresie (np. w dziedzinie retencji wód powodziowych, irygacji, zaopatrzenia w wodę, 
turystyki itp.). 

Wszystkie te informacje przyczynią się do zagwarantowania, że przedsięwzięcie będzie 
zaprojektowane w sposób możliwie najbardziej zgodny z założeniami ochrony środowiska 
rzeki i potrzebami innych jej użytkowników, jak również sprzyjający tym założeniom i 
potrzebom. Mogą one również wskazać na możliwość „połączenia sił” w celu opracowania 
przedsięwzięcia przyczyniającego się nie tylko do zaspokojenia potrzeb w zakresie 
transportu, ale również do realizacji innych priorytetów na obszarze rzeki – np. ochrony 
przeciwpowodziowej i regeneracji rzeki (zob. ramka zawierająca przykłady rozwiązań 
przynoszących zintegrowane korzyści). 

Należy jednak zdać sobie sprawę, że czasami nie da się znaleźć wspólnej płaszczyzny 
porozumienia z powodu zbyt rozbieżnych interesów i realizacja planowanego 
przedsięwzięcia nie zawsze będzie możliwa. Może się bowiem okazać, że np. interesy 
społeczne lub dotyczące ochrony środowiska przewyższają korzyści wynikające z 
transportu. 

4.3.2. Przygotowywanie zintegrowanego projektu 

Kolejnym etapem, po ukończeniu ustalania zakresu i określeniu zintegrowanych celów 
przedsięwzięcia w odniesieniu do potrzeb transportowych oraz innych wymogów i 
priorytetów dotyczących rzeki, jest rozpoczęcie szczegółowego planowania projektu. Do 
tego celu ważne będzie ustalenie jasnej struktury organizacyjnej przedsięwzięcia. Może to 
na przykład obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. projektu 
przedsięwzięcia, złożonego ze specjalistów inżynierii rzecznej i ekologii rzek 
odpowiedzialnych za szczegółowe planowanie przedsięwzięcia. 

W zależności od skali i zakresu przedsięwzięcia użyteczne może być również stworzenie 
interdyscyplinarnego organu doradczego, które może wspierać ukierunkowanie celów 
przedsięwzięcia i działań w jego ramach w fazie prac nad przedsięwzięciem oraz doradzać 
w tej sprawie – zwłaszcza w kwestii zgodności z innymi działaniami i planami dotyczącymi 
zagospodarowania gruntów w regionie oraz z potrzebami w zakresie ochrony rzeki. 

Zaletą zespołu interdyscyplinarnego jest możliwość pracy nad scenariuszami projektowymi z 
uwzględnieniem funkcji ekologicznych rzeki od samego początku (np. na podstawie 
szczegółowego badania aktualnych warunków ekologicznych rzeki). Można przetestować 
różne scenariusze pod względem ich potencjalnego wpływu na system rzeczny. W ten 
sposób można dokonywać poprawek lub rozważyć alternatywy, w których wpływ na rzekę 
jest zminimalizowany, jeszcze przed opracowaniem szczegółowych planów dla 
przedsięwzięcia. Może to również pomóc w identyfikacji najbardziej racjonalnych pod 
względem kosztów sposobów włączenia wymogów ekologicznych do projektu.  
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4.3.3. Przygotowanie do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

Szczegółowe rozważenie alternatyw technicznych i możliwych wariantów w ramach 
wybranych alternatyw na samym początku planowania poprawia skuteczność planowania, a 
dodatkowo może się przydać na późniejszym etapie w przypadku konieczności 
sporządzenia oceny wpływu na obszary Natura 2000. Informacje te można wykorzystać 
również do zmiany elementów przedsięwzięcia lub wprowadzenia dodatkowych środków 
minimalizujących wpływ na środowisko. To z kolei ułatwia procedurę oceny oddziaływania 
na środowisko i w konsekwencji przyczynia się do przyspieszenia procesu podejmowania 
decyzji. 

Przykład zintegrowanego projektu regulacji Dunaju na wschód od Wiednia 

Park narodowy Donau Auen znajduje się w Austrii na wschód od Wiednia, obejmuje obszar 100 km², 
w tym 36-kilometrowy odcinek Dunaju, i cały stanowi obszar sieci Natura 2000. Jest to jedna 
z ostatnich dużych równin zalewowych pozostałych w środkowej Europie i obszar wyjątkowo bogaty 
pod względem bioróżnorodności. Pierwotny schemat powodzi na Dunaju charakteryzował się bardzo 
dużymi fluktuacjami poziomu rzeki. Budowa wielu kilometrów wałów przeciwpowodziowych i innych 
elementów infrastrukturalnych, które w dużej mierze uregulowały bieg rzeki, spowodowały znaczące 
zmiany w tym zakresie. Odcięcie równin zalewowych od rzeki i zmiana długości trwania oraz 
częstotliwości występowania powodzi w konsekwencji spowodowały osuszenie dużych powierzchni 
terenów podmokłych. 

W 2002 r. austriackie federalne ministerstwo transportu wraz z via donau (organem ds. dróg wodnych 
w Austrii) rozpoczęło proces konsultacji z ekspertami w sprawie „Zintegrowanego projektu regulacji 
Dunaju na wschód od Wiednia” (ang. „Integrated River Engineering Project on the Danube East of 
Vienna”, IREP). Projekt miał na celu pogodzenie interesów żeglugi śródlądowej z potrzebami w 
zakresie ochrony środowiska Parku Narodowego Donau-Auen, a w szczególności założeń ochrony 
obszaru Natura 2000. 

Proces planowania rozpoczęto od analizy stanu rzeki. Wynikało z niej, że koryto tego 
nieuregulowanego odcinka Dunaju poniżej Wiednia od dawna ulegało degradacji (erozja wynosząca 
2-3,5 cm rocznie), która prowadziła również do obniżenia lustra wód podziemnych. Jednocześnie 
niewystarczająca głębokość drogi wodnej w okresie niskiego stanu wód i bardzo zmienne warunki na 
tej drodze wodnej utrudniają przepływanie statkom żeglugi śródlądowej. Szereg elektrowni wodnych 
położonych w górę rzeki od obszaru przedsięwzięcia, regulacja rzeki i umocnienia brzegów również 

B.1 Wytyczenie zakresu  
      przedsięwzięcia  

B.2  Organizacja procesu planowania 

B.3   Realizacja zintegrowanego 
planowania 

B.5  Realizacja przedsięwzięcia 

B.4 Monitorowanie 
przedsięwzięcia     
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zredukowały uprzednio zachodzące procesy morfodynamiczne na tym odcinku rzeki, a powodzie 
doprowadziły do sedymentacji w kanałach bocznych i na obszarze zalewowym. 

Proces planowania IREP obejmował następujące etapy: 

• Na początku ustanowiono interdyscyplinarną grupę sterującą składającą się z uznanych 
ekspertów w dziedzinie inżynierii wodnej, ekologii, żeglugi śródlądowej i gospodarki regionalnej. 
Grupa ta przeanalizowała szczegółowo szereg alternatyw i ok. 11 różnych opcji rozwoju dla 
odcinka Dunaju na wschód od Wiednia. Preferowane alternatywy były przez szereg lat 
przedmiotem intensywnej dyskusji i udoskonalania. 

• Równolegle do tych dyskusji przeprowadzono procedurę szerszego zaangażowania 
zainteresowanych stron w celu omówienia wstępnych wyników prac interdyscyplinarnej grupy 
sterującej. Procedura ta obejmowała około 40 zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, zaangażowanych ministerstw, władz, społeczności, sektora żeglugi, 
parku narodowego i innych podmiotów. Efektem były propozycje modyfikacji scenariuszy, 
oceniane następnie i poprawiane w toku intensywnych dyskusji przez interdyscyplinarną grupę 
sterującą i zespół ds. planowania. 

W 2006 r. zakończono prace nad oceną oddziaływania na środowisko (obejmującą ocenę wymaganą 
na mocy art. 6 dyrektywy siedliskowej), która została zaakceptowana przez interdyscyplinarną grupę 
sterującą. Po okresie planowania, który trwał około trzech lat, w ciągu których eksperci w zakresie 
ekologii i żeglugi wykazali wolę znalezienia kompromisu, uzgodniono zestaw środków mających na 
celu doprowadzenie do sytuacji korzystnej zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i żeglugi. W ten 
sposób przygotowano projekt IREP, aby poprawić żeglowność i podtrzymać proces regeneracji 
brzegów rzeki i połączeń bocznych rzeki z jej odnogami znajdującymi się w parku narodowym. 

Zastosowane środki prowadzące do znacznej poprawy stanu środowiska to między innymi: 

• stabilizacja granulometryczna koryta rzeki: ok. 25 cm warstwa grubego żwiru o ziarnach wielkości 
40-70 mm zostanie umieszczona na dnie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rozlewisk, 
aby zmniejszyć transport rumowiska rzecznego i zminimalizować degradację koryta, 

• regeneracja rzeki w celu poprawy jej stanu ekologicznego obejmuje odtworzenie brzegów rzeki 
(usunięcie umocnień brzegów na wewnętrznych łukach zakrętów, ponowne połączenie 
z odnogami i zatrzymanie degradacji koryta), 

• optymalizacja obecnie istniejących środków regulacji niskiego stanu wód: na wschód od Wiednia 
wspólnym celem z punktu widzenia żeglugi i ekologii jest podwyższenie poziomu wody 
w warunkach niskiego stanu. Wyższy poziom wody pozwala skompensować wiele lat degradacji 
koryta rzeki i poprawić łączność z odnogami. Kształt i umiejscowienie ostróg regulacyjnych 
optymalizuje się wedle kryteriów ekologicznych, zmniejszając łączną liczbę ostróg i długość 
konstrukcji regulacyjnych. Jednocześnie nowy kształt pozwoli na większą dynamikę ruchu wzdłuż 
brzegu. 

Środki służące poprawie żeglugi to: 

• optymalizacja obecnie istniejących środków regulacji niskiego stanu wód w celu zwiększenia ich 
skuteczności, zmniejszenia sedymentacji między ostrogami i ułatwienia konserwacji; 

• pogłębianie i ponowne wypełnianie materiałem w określony sposób (prowadzące do 
zrównoważenia osadów); 

• przesunięcie pewnych odcinków istniejących kanałów żeglownych w celu wykorzystania do celów 
żeglugi głębszych stref – działanie to ogranicza również konieczność pogłębiania; 

• stabilizacja granulometryczna koryta rzeki; ograniczenie transportu rumowiska rzecznego również 
ogranicza konieczność pogłębiania konserwacyjnego. 

Realizacja tych innowacyjnych działań będzie uważnie monitorowana przez interdyscyplinarny zespół 
w celu pomiaru ich skuteczności. Szczegóły można znaleźć pod adresem www.donau.bmvit.gv.at 

 

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Regeneracja rzeki Lys w ramach prac nad kanałem Sekwana-Skalda 

Projekt Sekwana-Skalda jest jednym z 30 projektów priorytetowych programu TEN-T. Kanał 
Sekwana-Skalda ma połączyć dorzecze Sekwany z dorzeczem Skaldy. Nowy kanał zostanie 
wybudowany pomiędzy Compiègne i Cambrai na terytorium Francji, a udogodnienia dla żeglugi, 
pozwalające na zaklasyfikowanie drogi wodnej do kategorii Vb, zostaną wykonane na odcinku 
Deûlémont – Gandawa, głównie na terytorium Flandrii. W Belgii częścią tego połączenia jest rzeka 
Lys o długości 55 km. W przeszłości rzeka ta została przekształcona w kanał i wiele odnóg zostało od 
niej odciętych. Skutkiem tego diametralnie zmieniła się dynamika systemu rzecznego i dolina rzeki, 
jak również cały krajobraz. 

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną każde państwo członkowskie musi ustanowić ramy ochrony 
zbiorników słodkowodnych w celu zabezpieczenia zaopatrzenia w wodę oraz poprawienia jej jakości i 
złagodzenia skutków powodzi i susz. Rząd flamandzki w konsekwencji zdecydował się na włączenie 
procesu wdrażania dyrektywy bezpośrednio do programu Sekwana-Skalda pod nazwą „Regeneracja 
rzeki Lys”. 

Cały program potraktowano w sposób zintegrowany, łącząc różne cele: ekologiczne, ekonomiczne i 
techniczne. Realizując program przeprowadzono wywiady z różnymi zainteresowanymi stronami. 
Zajmuje to co prawda dużo czasu, ale przyśpiesza realizację programu na dalszych etapach. 

Poprzez potraktowanie rzeki Lys jako elementu porządkującego strukturę przestrzenną, oprócz 
realizacji śródlądowej drogi wodnej na skalę europejską, zagwarantowano również optymalizację 
gospodarki wodnej, częściowe odtworzenie naturalnego charakteru rzeki i jej doliny, uwzględniono 
potrzeby rekreacyjne, związane z dziedzictwem historycznym, krajobrazem i planowaniem 

przestrzennym. 

Regenerację rzeki można zdefiniować jako cały 
zbiór działań, które prowadzą do odtworzenia 
warunków i procesów naturalnych mających 
zasadnicze znaczenie dla równowagi dynamicznej 
ekosystemu rzecznego. Ekosystem taki składa się z 
poszczególnych elementów geomorfologicznych, 
takich jak meandrująca rzeka, naturalne nabrzeża i 
tereny zalewowe, znajdujące się pod wodą tylko 
przy wysokim stanie, tworzące miejsca do tarła i 
rozmnażania dla fauny i dobre warunki dla typowej 
flory rzecznej. 

Wizja projektu regeneracji rzeki Lys to zielona dolina obejmująca przekształconą w kanał rzekę Lys 
jako sztywny kręgosłup i naturalną, meandrującą rzekę jako miękki grzbiet. Kanał Lys jest ważny dla 
funkcji gospodarczych, takich jak transport i przemysł, oraz technicznych, takich jak zarządzanie 
zagrożeniem powodziowym. Mimo że kanał Lys jest sztywnym kręgosłupem rzeki, jego brzegi 
budowane są zgodnie z podejściem uwzględniającym ochronę środowiska. 
 
Dla meandrującej części rzeki sformułowano dwa główne cele: z jednej strony zachowanie 
historycznego krajobrazu, a z drugiej – odtworzenie wartości ekologicznej. Ta bardziej naturalna, 
meandrująca rzeka Lys ma pełnić miękkie funkcje systemu rzecznego, na przykład w zakresie 
rekreacji, ekologii i rolnictwa. Wykorzystując powiązane z tym szanse należy zawsze mieć na uwadze 
ciągłość działań dotyczących rzeki Lys. 
 
Mimo że obecnie żaden z odcinków rzeki Lys nie znajduje się w sieci Natura 2000, jest całkiem 
możliwe, że kiedyś dzięki regeneracji rzeki w ramach projektu TEN-T ponownie pojawią się wzdłuż jej 
brzegów rzadkie, zagrożone gatunki, takie jak zimorodek. 

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem . www.seineschelde.be   

 

http://www.seineschelde.be/
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Monitorowanie skutków przedsięwzięcia dotyczącego żeglugi na dolnym Dunaju (Rumunia) 

W 2011 r. opracowano kompleksowy program 
monitorowania skutków dużego przedsięwzięcia 
dotyczącego żeglugi na odcinku dolnego Dunaju 
między Calarasi a Braiłą. Zgodnie 
z porozumieniem zawartym między administracją 
ds. dolnego Dunaju a międzynarodowym 
konsorcjum mającym kontrakt na prace w 
zakresie monitorowania, projekt monitorowania 
powinien mieć na celu zminimalizowanie wpływu 
przedsięwzięcia na ekosystemy wodne i lądowe, 
w szczególności w odniesieniu do obszarów sieci 
Natura 2000 i szlaków migracji jesiotra. 
Porozumienie to obejmowało w szczególności 
zobowiązanie do zastosowania alternatywnych 
rozwiązań – w szczególności dla dolnych progów 
konstrukcji – w przypadku, gdyby okazało się, że 
pierwotna koncepcja miałaby wpływ na migrację 
jesiotra. 

 

Program monitorowania ma również zapewnić zgodność z planem zarządzania środowiskowego, 
stosowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczenia 
na skutek działań związanych z budową i ich ewentualne eliminowanie. 

Monitorowanie rozpoczęło się wiosną 2011 r. i w ciągu 6 miesięcy osiągnięto następujące postępy: 
• zainstalowano 10 sieci przewodów do telemetrii akustycznej; 

• zainstalowano kolejnych 8 automatycznych odbiorników do telemetrii akustycznej przy użyciu 
nowego systemu obejmującego liny tekstylne i kotwy;  

• wszczepiono 14 akustycznych przekaźników dorosłym jesiotrom (10 siewrugom, 2 bieługom, 
1 czeczudze, 1 jesiotrowi rosyjskiemu); 

• w odnodze Borcea znaleziono potencjalne miejsca zimowania i tarła i obecnie są one 
monitorowane; 

• pochwycono młode jesiotry z wylęgu w 2011 r. (czeczugi, siewrugi i bieługi); 

• w lipcu i październiku 2011 r. pobrano dane z automatycznych odbiorników na temat ruchu i 
zachowania jesiotrów wyposażonych w przekaźniki, obecnie dane te są interpretowane. 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej administracji ds. dolnego Dunaju 
(www.afdj.ro). 
 

4.3.4. Zintegrowany program monitorowania przedsięwzięcia 

W związku ze zmieniającymi się warunkami środowiskowymi i rosnącą niepewnością co do 
zmiany klimatu kluczowe znaczenie w odniesieniu do ekosystemów rzecznych ma 
zintegrowane monitorowanie rzek zarówno w zakresie stanu infrastruktury jak i aspektów 
ekologicznych. Ma to na celu uniknięcie nieprzewidzianych negatywnych konsekwencji dla 
transportu śródlądowego jak i ekologii rzeki. 

W przypadku projektów śródlądowych dróg wodnych mogących potencjalnie wpłynąć 
na obszary sieci Natura 2000 program monitorowania powinien obejmować regularne 
badania stanu siedlisk i gatunków, dla których dany obszar został wyznaczony, pod kątem 
wpływu przedsięwzięcia, w tym w zakresie skuteczności środków łagodzących. Takie 
monitorowanie może czasem doprowadzić do zidentyfikowania nowych, wcześniej 
nieprzewidywanych, problemów. W programie monitorowania należy zatem przewidzieć 
procedurę umożliwiającą podejmowanie działań naprawczych w celu przeciwdziałania takim 
nieprzewidzianym problemom. 

http://www.afdj.ro/
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Ramy czasowe, zakres i ukierunkowanie programu monitorowania będą zależeć od rodzaju i 
stopnia złożoności prac, należy jednak zdefiniować je w procesie planowania, a następnie 
regularnie oceniać ich skuteczność. Zasadniczo monitorowanie celów przedsięwzięcia 
(zwiększenie żeglowności, odtworzenie siedlisk itp.) po zakończeniu jego realizacji należy 
prowadzić przez pięć lat lub dłużej (zalecenie podręcznika PLATINA). W poniższej tabeli 
pochodzącej z podręcznika PLATINA przedstawiono możliwy schemat zależności między 
planowaniem, podejściem dostosowawczym a monitorowaniem. 
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Zintegrowany plan SIGMA: ochrona przed powodziami poprzez zwiększenie przestrzeni dla 
rzeki  

Zintegrowane planowanie jest bardzo skutecznym narzędziem wdrażania planów i programów, jak 
również pojedynczych przedsięwzięć. Plan SIGMA realizowany w Belgii jest przykładem na skuteczne 
opracowanie i wdrożenie takiego zintegrowanego planu. 

Po katastrofalnych powodziach w 1976 r. planiści zdecydowali się na opracowanie planu ochrony 
przeciwpowodziowej, nazwanego „planem SIGMA”. W miarę rozwoju wiedzy naukowej stało się 
jasne, że na skutek globalnego ocieplenia poziom mórz będzie rosnąć, co musi znaleźć 
odzwierciedlenia w planie SIGMA. W 2005 r. powstał zatem nowy plan. Jego cel pozostaje taki sam: 
ochrona dorzecza Skaldy przed powodziami powodowanymi przez Morze Północne oraz połączenie 
tego celu z innymi celami takimi jak ochrona przyrody i rekreacja. Cel ten miał być osiągnięty w 
drodze dialogu i konsultacji z innymi sektorami i przynieść korzyści dla wszystkich zainteresowanych 
stron. 

Podejście takie doprowadziło do przyjęcia planu SIGMA, który gwarantuje rozwój regionu 
umożliwiający utrzymanie równowagi między celami środowiskowymi, gospodarczymi, społecznymi i 
z zakresu rolnictwa. Wszystkie przedsięwzięcia zidentyfikowane w ramach planu SIGMA 
opracowywano nie tylko na podstawie szczegółowych analiz technicznych skuteczności i 
wykonalności działań, ale również poprzez ścisłą współpracę z ekspertami z innych sektorów w celu 
zmaksymalizowania korzyści. 

Podczas całego procesu szczególną uwagę poświęcono różnym unijnym dyrektywom, w tym: 

• Dyrektywy ptasia i siedliskowa: obszar przyujściowy Skaldy jest włączony do sieci Natura 2000 
i posiada określone cele ochrony gatunków, opis funkcji i wymaganych minimalnych powierzchni 
różnych siedlisk. Na każdym etapie planowania przywiązywano zatem szczególną wagę do celów 
programu Natura 2000, a komponent przyrodniczy planu SIGMA jest obecnie zaprojektowany 
specjalnie z myślą o założeniach ochrony w ramach programu Natura 2000. 

• Zgodność z dyrektywą w sprawie ryzyka powodziowego: do przygotowania planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym użyto zapisów historycznych oraz nowych map terenów 
zalewanych i zagrożonych powodziami przy uwzględnieniu aspektów kosztów, korzyści, 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, skutków i strategii transgranicznych, jak 
również prac związanych z planami zarządzania dorzeczem przewidzianymi w ramowej 
dyrektywie wodnej oraz komunikacji ze społeczeństwem. 

Scenariuszem „najbardziej pożądanym” dla obszaru przyujściowego Skaldy jest zoptymalizowany 
scenariusz kompromisowy powstały w drodze interakcji podczas procedury oceny oddziaływania 
na środowisko planu ochrony przeciwpowodziowej SIGMA, który cieszy się pewnym zakresem 
akceptacji przez społeczność. Ratyfikacja zintegrowanego planu SIGMA przez flamandzki rząd 
przetarła szlaki dla programu „Wizja długoterminowa dla obszaru przyujściowego Skaldy” 
we flamandzkiej części tego obszaru, który to program ma na celu integrację w jak największym 
stopniu celów związanych z transportem i ochroną przeciwpowodziową z wymogami i założeniami 
ramowej dyrektywy wodnej oraz dyrektyw siedliskowej i ptasiej. 

Koncepcja, którą uzgodniono, obejmuje kontrolowane zalewanie przy niebezpiecznych poziomach 
wody w rzece przypływowej. Oryginalny wał Skaldy stanie się wałem przelewowym, przez który 
podnosząca się woda będzie kierowana do kontrolowanego obszaru, dopóki poziom Skaldy nie 
umożliwi jej odprowadzenia przez odpływ. Włączenie celów ekologicznych do planu SIGMA 
doprowadzi również do odtworzenia szeregu wartościowych ekologicznie siedlisk (500 ha równin 
błotnych, 1500 ha bagien przypływowych, 1500 ha łąk, 2000 ha szuwarów i stref nadbrzeżnych oraz 
400 ha lasów bagiennych). 
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Plan SIGMA jest częścią „Wizji długoterminowej dla obszaru przyujściowego Skaldy”, która ma 
na celu „rozwój zdrowego, wielofunkcyjnego przyujściowego systemu wodnego, który może być 
w sposób zrównoważony wykorzystany na potrzeby człowieka”. W holendersko-flamandzkim planie 
zarządzania ustanowiono cele jakościowe dla kondycji obszaru przyujściowego do roku 2030 oraz 
środki zarządzania, jakie są potrzebne do ich osiągnięcia.  

MONEOS to zintegrowany plan monitorowania przeznaczony do śledzenia ewolucji stanu 
ekologicznego ekosystemu, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i dostępności. Budowany jest 
zintegrowany system oceny służący do określenia, ile brakuje do osiągnięcia celów „Wizji 
długoterminowej dla obszaru przyujściowego Skaldy”, jak również stanu ekologicznego zgodnie 
z ramową dyrektywą wodną oraz poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków chronionych na mocy 
dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem  
 http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US  

4.4. Wczesne konsultacje 

Wczesne konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami mają zasadnicze znaczenie 
dla znalezienia trwałych i akceptowalnych rozwiązań. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku projektów nowatorskich, pilotażowych lub w inny sposób wykorzystujących 
niekonwencjonalne rozwiązania. 

W wyniku analizy szeregu studiów przypadku przeprowadzonych w ramach Europejskiej 
Konferencji Ministrów Transportu w 2006 r.57 okazało się, że wszystkie zidentyfikowane 
konflikty na linii transport-środowisko wynikały z braku konsultacji z zainteresowanymi 
stronami na wczesnym etapie projektowania przedsięwzięcia. Takie pominięcie etapu 
konsultacji może powodować na późniejszych etapach długie i kosztowne opóźnienia w 
realizacji projektu. Można ich natomiast uniknąć dzięki zaangażowaniu społeczeństwa we 
wszystkie etapy planowania przedsięwzięcia. Udział zainteresowanych stron w planowaniu 
jest szczególnie ważny w fazie definiowania celów przedsięwzięcia i analizowania rozwiązań 
alternatywnych (szczególnie w przypadku problematycznych przedsięwzięć). 

W europejskim ustawodawstwie nie określono zbyt szczegółowo sposobu przeprowadzania 
konsultacji społecznych oraz zaangażowania społeczeństwa i zazwyczaj przewiduje się 
formalne konsultacje publiczne dopiero po ukończeniu badań oddziaływania na środowisko i 
przedłożeniu projektów do zatwierdzenia. Nie powinno to jednak powstrzymywać osób 
odpowiedzialnych za opracowanie przedsięwzięcia przed organizowaniem na własną rękę 
procesu konsultacji społecznych na jak najwcześniejszym etapie prac.  

Ogólne cele strategii komunikacji i aktywnego zaangażowania społeczeństwa powinny być 
następujące: 

• zapewnienie przejrzystego procesu planowania i podejmowania decyzji dotyczących 
przedsięwzięć, jak również zapewnienie dostępu do kluczowych informacji; 

• podnoszenie świadomości co do ogólnych celów przedsięwzięcia jak i kwestii 
technicznych z nim związanych; 

• uzyskanie wsparcia publicznego dla procesu planowania i realizacji przedsięwzięcia; 

                                                            
57 Sprawozdanie OECD: Inland waterways and environmental protection (Śródlądowe drogi wodne i 
ochrona środowiska), sporządzone przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu, 2006:  
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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• włączenie kluczowych zainteresowanych stron w fazę planowania w celu stworzenia 
atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania, a tym samym ułatwienie społecznej 
akceptacji i skutecznej realizacji przedsięwzięcia. 

W praktyce dla zapewnienia skutecznego procesu konsultacji z zainteresowanymi stronami 
i ich zaangażowania szczególnie ważne są następujące kwestie: 

• Ramy czasowe udziału społeczeństwa: Zaangażowanie społeczeństwa powinno 
rozpocząć się na jak najwcześniejszych etapach planowania przedsięwzięcia, kiedy 
różne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, lokalizacji przedsięwzięcia i 
mechanizmów jego finansowania są nadal możliwe. Zaangażowanie takie powinno być 
również zapewnione w czasie oceny oddziaływania na środowisko i podczas cyklu 
projektowego. 

• Identyfikacja właściwych grup interesu: Identyfikacja właściwych grup interesu lub 
zainteresowanych stron ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zaangażowania 
społeczeństwa, zarówno w odniesieniu do ogólnych celów polityki jak i szczegółowych 
planów, programów (np. sektorowych lub regionalnych), czy przedsięwzięć. Analiza 
struktury społecznej ludności, na której terenie planowane jest przedsięwzięcie, również 
może przyczynić się do włączenia w proces konsultacji wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Ponadto analiza społeczna może pomóc w określeniu priorytetów lokalnych 
społeczności, zidentyfikowaniu struktur organizacyjnych, odpowiednich kanałów 
komunikacji i konsultacji oraz mechanizmów decyzyjnych. 

• Wybór właściwej formy komunikacji i konsultacji: Zaangażowanie społeczeństwa może 
mieć różną postać, od zwykłego rozpowszechniania informacji aż do pełnego udziału 
w podejmowaniu decyzji. 

- Informowanie: jednokierunkowy przepływ informacji od wnioskodawcy 
przedsięwzięcia do społeczeństwa. 

- Konsultowanie: dwukierunkowy przepływ informacji między wnioskodawcą 
a społeczeństwem, w którym to zainteresowana społeczność ma szansę wyrazić 
swoją opinię. 

- Uczestnictwo: dwukierunkowy przepływ informacji i idei, w którym wnioskodawca i 
społeczeństwo biorą udział we wspólnej analizie i ustalaniu planu lub 
przedsięwzięcia, a społeczeństwo dobrowolnie angażuje się w podejmowanie decyzji 
co do projektu przedsięwzięcia i zarządzania nim w drodze kompromisu co do jego 
głównych elementów. Należy zauważyć, że dobrze prowadzone procesy 
angażowania społeczeństwa wykraczają poza zwykłe wykonanie formalnych 
procedur konsultacji. Dzięki temu wkład biorących udział zainteresowanych stron 
może być istotny oraz mieć odpowiednią jakość techniczną. 

 
Poziom zaangażowania społeczeństwa potrzebny w danym przedsięwzięciu będzie 
różny w zależności od kontekstu społecznego i politycznego. Przydatna może się okazać 
np. tabela wskazująca odpowiedni poziom udziału dla każdej z głównych grup 
zainteresowanych stron. Tabela ta może również być wykorzystana jako narzędzie 
porządkujące w celu zdefiniowania zadań i zakresu odpowiedzialności danej 
zainteresowanej strony oraz identyfikacji obszarów potencjalnej niezgody pomiędzy 
grupami. 

• „Odpowiedzialność” i zobowiązanie: wcześnie przeprowadzone konsultacje z grupami, 
których potencjalnie będą dotyczyć skutki planu czy przedsięwzięcia, mogą poprawić 
jakość informacji dotyczących środowiska dostarczanych decydentom (np. poprzez 
identyfikację oddziaływania na środowisko lub projektowanie odpowiednich środków 
łagodzących), a dzięki temu zminimalizować konflikty i opóźnienia. Ponadto rzeczywiste 
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starania o to, by społeczeństwo było poinformowane, oraz reagowanie na sugestie czy 
problemy przyczynia się do zapobiegania nieporozumieniom i może przynieść szerszą 
akceptację dla przedsięwzięcia i większe poczucie odpowiedzialności lokalnej. 

Konsultacje społeczne niewątpliwie mogą wymagać zaangażowania czasu i środków, ale 
dobrze wykorzystane mogą poprawić jakość przedsięwzięcia, zmniejszyć konflikty 
i zwiększyć szanse na sukces w perspektywie długoterminowej. 

Techniki angażowania społeczeństwa 

Do zaangażowania społeczeństwa można wykorzystać szereg metod i technik. Na 
pierwszych etapach przedsięwzięcia, gdy kontakt ze społeczeństwem jest szczególnie 
istotny, odpowiednim sposobem mogą być środki masowego przekazu, tablice ogłoszeniowe 
bądź ulotki przedstawiające przedsięwzięcie, jego cele oraz potencjalne korzystne i 
negatywne aspekty. 

W miarę postępów w realizacji projektu najlepszym sposobem identyfikacji interesów 
poszczególnych grup mogą być warsztaty i niewielkie spotkania w grupach. Można również 
starać się wyłonić przedstawicieli (rzeczników) poszczególnych grup reprezentujących ich 
interesy i będących pośrednikami w komunikacji. Przedstawiciele ci mogą pełnić funkcję 
doradczą i wspomagać komunikację społeczną między zainteresowanymi stronami. 

Inne zasady dobrych praktyk pomagające w skutecznym zaangażowaniu społeczeństwa: 

• Opracowanie zasad i harmonogramu zaangażowania społeczeństwa na jak 
najwcześniejszym etapie uwzględniające konieczność zapewnienia odpowiednich 
środków na ten cel. 

• Identyfikacja uczestników i zainteresowanych stron, ustalenie ich uprawnień 
i kompetencji.  

• Identyfikacja odpowiednich technik dla udziału społeczeństwa lub komunikacji ze 
społeczeństwem i dostarczenie odpowiednich i zrozumiałych informacji. 

• Organizacja wydarzeń w takim czasie i miejscu, aby zachęcić wszystkie zainteresowane 
grupy do jak największej frekwencji i swobodnej wymiany poglądów. 

• Należy dać zainteresowanym stronom wystarczająco dużo czasu, aby mogły one 
przyswoić podane informacje, rozważyć konsekwencje i przeanalizować różne punkty 
widzenia. 

• Identyfikacja mechanizmów zapewniających wzięcie pod uwagę punktów widzenia 
zainteresowanych stron, np. poprzez włączenie zaleceń do oceny oddziaływania na 
środowisko, wniosku dotyczącego finansowania i umów dotyczących przedsięwzięcia. 

• Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i przedstawienie informacji zwrotnych. 
 
Źródło: Sprawozdanie OECD: Inland Waterways and Environmental Protection (ang. Śródlądowe 
drogi wodne i ochrona środowiska), sporządzone przez Europejską Konferencję Ministrów 
Transportu, 200658. 

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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5. OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH, KTÓRE 
MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY (SZKODLIWY) WPŁYW 
NA OBSZARY NATURA 2000 

 

5.1. Wprowadzenie 

Planowanie strategiczne i zintegrowane podejścia do zarządzania w oparciu o koncepcję 
„współpracy z naturą”59, opisane w poprzednim rozdziale, mogą w dużym stopniu przyczynić 
się do pogodzenia ze sobą różnych potrzeb społecznych z korzyścią dla wszystkich. 
Powinny one również ułatwić procedurę zatwierdzenia planu lub przedsięwzięcia w zakresie 
ochrony środowiska. 

Jak to już podkreślano w niniejszych wytycznych, prawodawstwo UE w zakresie ochrony 
środowiska nie wyklucza działalności budowlanej w obszarach Natura 2000 ani wokół nich. 
Wymogiem jest za to, aby wszelkie plany czy przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczący 
szkodliwy wpływ na obszary Natura 2000, podlegały odpowiedniej ocenie zgodnie z art. 6 
ust. 3 dyrektywy siedliskowej w celu oceny skutków tego planu lub przedsięwzięcia dla 
danego obszaru. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono krok po kroku wskazówki co do sposobu 
przeprowadzenia odpowiedniej oceny zgodnie z art. 6 przy szczególnym uwzględnieniu 
planów i przedsięwzięć dotyczących śródlądowych dróg wodnych. 

Zważywszy, że sieć Natura 2000 chroni najbardziej zagrożone siedliska i gatunki w Europie, 
procedury zatwierdzania inwestycji, które mogą mieć znaczne szkodliwe skutki dla tych 
obszarów, muszą być dostatecznie surowe, aby uniknąć naruszenia celów dyrektyw ptasiej i 
siedliskowej. Szczególny nacisk kładzie się zatem na konieczność podejmowania decyzji w 
oparciu o rzetelną wiedzę. Opóźnienia w procesie zatwierdzania często spowodowane są 
niską jakością odpowiednich ocen, co powoduje, że właściwe organy nie mogą często 
jednoznacznie stwierdzić, jakie będą skutki danego planu lub przedsięwzięcia. 

Ważne jest również, aby odróżnić obowiązki wynikające z przepisów ws. ocen 
oddziaływania na środowisko przeprowadzanych na mocy dyrektyw w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) i w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ) i z przepisów ws. odpowiedniej oceny na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej. Oceny te są bardzo często przeprowadzane razem jako część zintegrowanej 
procedury, jednak każda z nich ma odmienny cel i służy ocenie oddziaływania na różne 
aspekty środowiska. SOOŚ ani OOŚ nie mogą zatem zastąpić odpowiedniej oceny (zob. 
rozdział 6). 

Każda z tych procedur oceny ma również przynieść inne efekty. W przypadku OOŚ i SOOŚ 
władze muszą po prostu rozważyć i zbadać oddziaływanie planu czy przedsięwzięcia na 
środowisko. Wyniki odpowiedniej oceny zaś są prawnie wiążące dla organów i warunkują 
ich ostateczną decyzję. Tym samym, jeżeli w odpowiedniej ocenie stwierdzono, że wystąpi 

                                                            
59 PIANC 2008. 
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niekorzystne oddziaływanie na dany obszar Natura 2000, pomimo wprowadzenia środków 
łagodzących, dany plan lub przedsięwzięcie mogą być zatwierdzone tylko w przypadku 
spełnienia warunków procedury odstępstwa określonej w art. 6 ust. 4.60 

5.2. W jakich przypadkach wymagana jest procedura w trybie art. 6? 

W art. 6 dyrektywy siedliskowej zawarto szereg zabezpieczeń proceduralnych i materialnych 
mających zastosowanie do wszystkich planów i przedsięwzięć, które mogą znacząco 
oddziaływać na dany obszar lub obszary Natura 2000. 

Procedura ta ma na celu: 

- ocenę konsekwencji planu lub przedsięwzięcia, którego skutki dla obszaru Natura 2000 
mogłyby być znaczące w odniesieniu do założeń ochrony danego terenu; 

- zapewnienie, że konsekwencje te nie będą miały szkodliwych skutków dla danego 
obszaru; 

- zatwierdzanie planów i przedsięwzięć mających szkodliwe skutki, o ile uznaje się je za 
konieczne z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego oraz nie istnieją inne, mniej szkodliwe rozwiązania. W takim przypadku, aby 
zapewnić ochronę ogólnej spójności sieci Natura 2000, należy zastosować środki 
kompensujące.  

Artykuł 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 

• Artykuł 6 ust. 3: Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane 
lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób 
oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu 
z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny 
oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na 
ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie 
na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego 
społeczeństwa. 

• Artykuł 6 ust. 4: Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku 
rozwiązań alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane 
z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo 
członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony 
ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo 
członkowskie informuje Komisję. Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego 
i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na 
które można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub 
bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla 
środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze 
zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. 

                                                            
60 Zob. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-418/04. 
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W art. 6 ust. 3 użyto wielu pojęć dla określenia, kiedy wymagana jest odpowiednia ocena. 
Jest ona obowiązkowa, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria: 

• dotyczy planu lub przedsięwzięcia; 

• które może mieć znaczące skutki dla co najmniej jednego obszaru Natura 2000; 

• zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami; 

• ale nie jest bezpośrednio związane z zagospodarowaniem obszaru w kontekście jego 
ochrony. 

Każde z tych pojęć jest objaśnione poniżej.  

• Czy jest to plan lub przedsięwzięcie?  

W dyrektywie nie zdefiniowano zakresu pojęć „plan” czy też „przedsięwzięcie” poprzez 
odniesienie do konkretnych kategorii. Kluczowym czynnikiem definiującym jest natomiast 
prawdopodobieństwo wywarcia przez dane działanie znaczącego wpływu na dany obszar.  

Pojęcie „przedsięwzięcia” powinno zatem być interpretowane szeroko, tak aby obejmowało 
zarówno prace budowlane, jak i wszelkie inne ingerencje w środowisko naturalne61. „Plan” 
również należy uznać za pojęcie o szerszym znaczeniu i powinno ono obejmować wszelkie 
plany czy programy stanowiące ramy dla zezwoleń na inwestycję. 

W tym kontekście warto wyjaśnić związek między art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3. Intencja obu 
tych zapisów jest mniej więcej taka sama – zapobieganie pogorszeniu stanu obszarów 
Natura 2000. W przypadku art. 6 ust. 2 intencją jest uniknięcie „pogorszenia stanu ...lub 
znaczącego niepokojenia”. Artykuł 6 ust. 3 natomiast ma na celu uniknięcie nowych planów 
lub przedsięwzięć, które „wpłyną niekorzystnie na dany teren”. 

Ponieważ oba te zapisy służą temu samemu celowi ogólnemu, wynika z tego, że wszelkie 
plany lub przedsięwzięcia, które nie wymagają odpowiedniej oceny w trybie art. 6 ust. 3, 
muszą jednak być zgodne z przepisami art. 6 ust. 2.62 

Usuwanie osadów dennych (bagrowanie) – kiedy konieczne jest przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny? 

Usuwanie osadów dennych przeprowadzane jest często celem pogłębienia rzeki. 
Pogłębianie inwestycyjne obejmuje wydobywanie materiałów z głównego koryta rzeki 
w celu jego pogłębienia dla żeglugi statków. Jeżeli taka ingerencja z dużym 
prawdopodobieństwem będzie miała znaczący wpływ na obszar Natura 2000, przed 
zatwierdzeniem prac wymagana jest dla niej odpowiednia ocena. 

Ponieważ niektóre rzeki mają tendencję do gromadzenia osadów w sposób naturalny, może 
być również konieczne przeprowadzanie regularnego pogłębiania konserwacyjnego 
w celu utrzymania wymaganej głębokości rzeki. Powstaje więc pytanie, czy takie regularne 
pogłębianie konserwacyjne również wymaga odpowiedniej oceny, jeżeli można oczekiwać, 
że będzie miało znaczący wpływ na obszar Natura 2000. 

Jedyny przypadek, w którym Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się o pogłębianiu 
konserwacyjnym, dotyczył wyroku C226/08.63 Przypadek ten został skierowany do Trybunału 
                                                            
61 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-127/02. 
62 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-127/02. 
63 Dz.U C 63 z 13.3.2010, s. 5, dostępny pod adresem http://curia.europa.eu/  

http://curia.europa.eu/
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Sprawiedliwości przez Sąd Administracyjny w Oldenburgu, który miał rozsądzić, czy miasto 
Papenburg miało prawo uniemożliwić wyznaczenie przez niemiecki rząd federalny obszarów 
Natura 2000 wzdłuż rzeki Ems w pobliżu miasta portowego Papenburg w Dolnej Saksonii. 
Ten odcinek rzeki został w 1994 r. pogłębiony w celu umożliwienia statkom o zanurzeniu 
7,3 m żeglugi od stoczni do Morza Północnego i od tamtego czasu był regularnie pogłębiany 
w celu utrzymania jego głębokości. Miasto Papenburg podało społeczno-gospodarcze 
powody dla niewyznaczania tych obszarów, stwierdzając, że ich wyznaczenie stanowiłoby 
naruszenie autonomii administracyjnej, która przysługuje społecznościom lokalnym zgodnie 
z niemieckim prawem konstytucyjnym. 

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 4 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy siedliskowej 
należy interpretować w taki sposób, że państwo członkowskie może odmówić udzielenia 
zgody na włączenie jednego lub kilku terenów do sporządzonego przez Komisję projektu 
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty tylko na podstawie kryteriów 
naukowych. 

W odniesieniu do kwestii bieżącego pogłębiania konserwacyjnego Trybunał orzekł, że: 
„wykładni art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej należy dokonywać w ten sposób, że 
bieżące prace konserwacyjne w kanale żeglugowym estuariów, które nie są związane 
z zagospodarowaniem terenu lub do zagospodarowania konieczne i zostały zatwierdzone 
zgodnie z prawem krajowym jeszcze przed upływem terminu transpozycji dyrektywy 
siedliskowej, muszą, o ile są przedsięwzięciem i mogą oddziaływać na dany teren 
w sposób istotny, zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko.” 

Prace konserwacyjne w zakresie pogłębiania służą zazwyczaj jedynie utrzymaniu pewnego 
stanu infrastruktury i w tych warunkach nie stanowią przedsięwzięcia w znaczeniu art. 6 
ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Pomimo tego prace konserwacyjne w niektórych przypadkach 
trzeba uznać za oddzielne przedsięwzięcia, na przykład z powodu zmieniających się technik, 
warunków czy też regularności, z jaką są przeprowadzane. W takim przypadku każde z tych 
przedsięwzięć musi, o ile może oddziaływać na dany teren w sposób istotny, zostać 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej. 

Trybunał w tym samym orzeczeniu wyjaśnił, że: „jeżeli ze względu w szczególności 
na powtarzalność, charakter i wymogi wykonywania tych prac mogą one być traktowane 
jako jedna operacja, szczególnie gdy mają na celu utrzymanie pewnej głębokości kanału 
żeglugowego przy pomocy regularnych i koniecznych do tego celu prac pogłębiania, te 
prace konserwacyjne mogą być uznane za jedno i to samo przedsięwzięcie w 
rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43.” 

Ponadto Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie uznał prawo nabyte do realizacji przedsięwzięć 
w zakresie pogłębiania konserwacyjnego zatwierdzonych przed upływem terminu 
transpozycji dyrektywy. 

W każdym przypadku, nawet jeżeli art. 6 ust. 3 nie ma zastosowania, należy przestrzegać 
przepisów art. 6 ust. 2, tzn. podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia „pogorszenia 
stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia 
gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć 
znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy”. 

W idealnym przypadku powtarzające się prace w zakresie pogłębiania konserwacyjnego 
należy projektować i przeprowadzać w taki sposób, aby zapewnić, że przyczynią się one do 
realizacji zarówno celów dotyczących żeglugi, jak i założeń ochrony obszaru Natura 2000, 
a nawet żeby można je było włączyć do planu zarządzania danego obszaru chronionego. 
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Pogłębianie konserwacyjne na Tamizie, Zjednoczone Królestwo  

Kiedy pojawiły się konflikty między władzami portu w Londynie a stowarzyszeniami ochrony 
środowiska na temat skutków pogłębiania konserwacyjnego dla środowiska w przypływowej 
części Tamizy, rozwiązano je poprzez: 

• utworzenie „grupy łącznikowej ds. pogłębiania” w celu zapewnienia dialogu i wymiany 
informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami,  

• utworzenie internetowego systemu wymiany informacji GIS umożliwiającego 
zainteresowanym stronom lepsze zrozumienie lokalizacji i skali działalności w zakresie 
pogłębiania oraz udział w podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku o pozwolenie na 
pogłębianie.  

Oprócz programów zbierania danych, modelowania i monitorowania wysiłki te obejmowały 
również zmianę technik z pogłębiania konwencjonalnego i usuwania urobku na bardziej 
zrównoważone zarządzanie osadem i jego recyrkulację. Zainteresowane strony 
w konsekwencji nabrały większego zaufania do prac w zakresie identyfikacji i łagodzenia 
skutków ekologicznych i lepszego planowania programów pogłębiania w okresach niższej 
wrażliwości ekologicznej.64 

• Może mieć istotne skutki dla obszaru Natura 2000 

Oczywiste jest, że odpowiednia ocena jest ukierunkowana przede wszystkim na gatunki 
i typy siedlisk chronione na mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej, w szczególności te gatunki 
i siedliska, dla których wyznaczono dane obszary Natura 2000. Odpowiednia ocena nie musi 
obejmować oceny wpływu na inne gatunki fauny i flory, chyba że są one istotne 
z ekologicznego punktu widzenia dla gatunków i siedlisk chronionych przez UE obecnych 
na tym obszarze65. Odpowiednia ocena na mocy art. 6 ust. 3 ma zatem węższy zakres niż 
ocena w trybie dyrektyw w sprawie OOŚ i SOOŚ, ponieważ jest ograniczona do 
oddziaływania na obszary Natura 2000 z punktu widzenia założeń ich ochrony. 

Jeżeli chodzi o zasięg geograficzny, zapisy art. 6 ust. 3 nie są ograniczone do planów 
i przedsięwzięć realizowanych wyłącznie na obszarze Natura 2000 – dotyczą również 
przedsięwzięć zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000, ale mogących mieć na nie 
istotny wpływ. Sam fakt, że proponowane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach 
obszaru Natura 2000, nie wyklucza wymogu przeprowadzenia dla niego odpowiedniej oceny 
w trybie art. 6 ust. 3. Kryterium dla konieczności przeprowadzenia takiej oceny nie jest 
lokalizacja przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000 lub poza nim, lecz odpowiedź na 
pytanie, czy jego szkodliwe skutki dla obszaru Natura 2000 i założeń jego ochrony mogłyby 
być znaczące. Przykładowo przedsięwzięcie, które jest zlokalizowane w górę rzeki od 
obszaru Natura 2000, może spowodować negatywne skutki dla obszaru położonego w dół 
rzeki w wyniku zakłócenia przepływu wody lub barier dla migracji gatunków. W takich 
przypadkach przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z procedurą art. 6 ust. 3.  

Ocena obejmuje również uwzględnienie wszelkich prawdopodobnych skutków 
transgranicznych. W przypadku gdy plan lub przedsięwzięcie w jednym państwie może mieć 
istotne skutki dla obszaru Natura 2000 w drugim państwie, oddzielnie lub w połączeniu z 
innymi planami lub przedsięwzięciami, podlegają one odpowiedniej ocenie mającej na celu 
przegląd między innymi skutków dla obszarów Natura 2000 w tym drugim państwie. Jest to 
zgodne z konwencją z Espoo wdrożoną w UE przez dyrektywy w sprawie OOŚ i SOOŚ. 
Ponieważ dyrektywy te obejmują plany i przedsięwzięcia, które mogą wymagać oceny w 

                                                            
64 Wytyczne DEFRA w sprawie trwałych systemów pogłębiania konserwacyjnego. 
65 Może to jednak być wymagane w kontekście oceny w trybie dyrektyw w sprawie OOŚ lub SOOŚ.  
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trybie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, w kontekście odpowiednich ocen 
przeprowadzanych w trybie dyrektywy siedliskowej muszą zostać zbadane również skutki 
transgraniczne. 

Jak stwierdzono powyżej, skutki te należy określić w odniesieniu do tych gatunków i typów 
siedlisk, dla których wyznaczono dany obszar. Ma to wpływ na odległość od terenu 
przedsięwzięcia, w jakiej należy poszukiwać potencjalnych skutków. Przykładowo na rzadką 
roślinę, która występuje tylko lokalnie i tylko w specjalnych warunkach siedliska, wpływ 
mogą mieć tylko przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie, podczas gdy gatunki 
wędrowne, które wymagają większych siedlisk, mogą odczuć skutki planów czy 
przedsięwzięć realizowanych w większej odległości. 

• Oddzielnie, czy w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami 

Szereg umiarkowanych skutków, z których każdy jest mało znaczący, rozpatrywany łącznie 
może stanowić istotny wpływ. W art. 6 ust. 3 uwzględniono zatem konieczność zbiorczej 
analizy skutków różnych planów i przedsięwzięć. Nie podano w nim co prawda definicji 
planów i przedsięwzięć wchodzących w zakres zapisu dotyczącego łączenia, ale jasne jest, 
że intencją ustawodawcy było uwzględnienie skumulowanego oddziaływania, jakie może 
wystąpić z czasem. W tym kontekście należy rozważyć plany i przedsięwzięcia: ukończone, 
zatwierdzone i nieukończone oraz proponowane.  

Należy przyjąć, że państwa członkowskie, wydając zgodę na proponowany plan lub 
przedsięwzięcie, nie zakładają z góry, że inne tego typu przedsięwzięcia zostaną również 
zaakceptowane w przyszłości. Przeciwnie, jeżeli w danym obszarze zatwierdzono już jakieś 
przedsięwzięcie lub większą ich liczbę, może to obniżyć wartości progowe kwalifikujące 
wpływ na środowisko jako znaczący.  

Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy wnioski w sprawie przedsięwzięć budowy dróg 
wodnych na szeregu obszarów Natura 2000 lub wokół nich są składane jeden po drugim. 
Z oceny pierwszego czy drugiego przedsięwzięcia nie będą wynikały niekorzystne skutki dla 
obszaru Natura 2000, ale kolejne projekty mogą zostać odrzucone ze względu na to, że ich 
skutki w połączeniu ze skutkami poprzednich przedsięwzięć będą wystarczająco istotne, aby 
zaistniał szkodliwy wpływ na dany obszar. W tym kontekście ważne jest, aby przyjrzeć się 
projektom śródlądowych dróg wodnych wzdłuż danej rzeki w sposób strategiczny 
i uwzględniając ich wzajemny wpływ, a nie rozpatrywać ich tylko jako pojedyncze, izolowane 
przedsięwzięcia. 

• Nie jest bezpośrednio związane z zagospodarowaniem obszaru w kontekście jego 
ochrony 

W kontekście art. 6 i dla jego celów jasne jest, że pojęcie „zagospodarowania” odnosi się 
do zarządzania „ochroną” obszaru, tzn. termin „zagospodarowanie” należy rozumieć 
w znaczeniu, w jakim został użyty w art. 6 ust. 1. 

5.3. Przeprowadzanie odpowiedniej oceny – procedura krok po kroku 

Procedurę ustanowioną w art. 6 ust. 3 i 4 należy przeprowadzić w odpowiedniej kolejności. 
Każdy etap warunkuje kontynuację procesu. Przykładowo, jeżeli po etapie ustalania 
obowiązku przeprowadzenia oceny stwierdza się brak szkodliwego oddziaływania na obszar 
Natura 2000, plan lub przedsięwzięcie można zatwierdzić bez konieczności dalszej oceny. 

Etapy są następujące (zob. schemat): 



 

 

74 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

• Etap pierwszy: ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny – celem pierwszego 
etapu jest stwierdzenie, czy dany plan lub dane przedsięwzięcie wymaga odpowiedniej 
oceny. Jeżeli taki plan lub przedsięwzięcie z dużym prawdopodobieństwem będzie miało 
znaczący szkodliwy wpływ na obszar Natura 2000, odpowiednia ocena jest 
obowiązkowa. 

• Etap drugi: odpowiednia ocena – po stwierdzeniu konieczności dokonania 
odpowiedniej oceny na mocy art. 6 ust. 3 należy przeprowadzić szczegółową analizę 
wpływu planu lub przedsięwzięcia, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi 
planami lub przedsięwzięciami, na obszar (obszary) Natura 2000 z punktu widzenia 
założeń jego ochrony. Jeżeli wynikiem odpowiedniej oceny będzie wniosek, że istnieje 
szkodliwy wpływ na obszar (pomimo wprowadzenia środków łagodzących), właściwe 
organy muszą odrzucić plan lub przedsięwzięcie lub zastosować procedurę odstępstwa 
w trybie art. 6 ust. 4. 

• Etap trzeci: przypadki wyjątkowe – w art. 6 ust. 4 określono odstępstwa od art. 6 
ust. 3. Tym samym, jeżeli stwierdzono, że dany plan lub przedsięwzięcie będzie mieć 
szkodliwe skutki dla obszaru Natura 2000, może ono jednak zostać zatwierdzone 
w wyjątkowych okolicznościach, o ile spełnione są warunki art. 6 ust. 4. 

Z powyższego jasno wynika, że proces decyzyjny opiera się na zasadzie ostrożności. 
Nacisk należy położyć na obiektywne wykazanie, w oparciu o wiarygodne dowody, braku 
niekorzystnego oddziaływania na obszar Natura 2000. 

5.4. Etap pierwszy: ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny 

Pierwszy etap procedury w trybie art. 6 ust. 3 służy ustaleniu, czy odpowiednia ocena jest 
faktycznie potrzebna, tzn. czy plan lub przedsięwzięcie może mieć istotny wpływ na obszar 
Natura 2000. W razie wystarczającej pewności co do braku istotnego oddziaływania planu 
lub przedsięwzięcia, oddzielnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, 
można je zatwierdzić bez dalszej oceny.  

Jednak w razie wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednią ocenę, aby umożliwić pełne 
zbadanie potencjalnego oddziaływania. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości 
w orzeczeniu w sprawie Morza Wattowego (C-127/02), w którym stwierdzono: „wszczęcie 
mechanizmu ochrony środowiska przewidzianego w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej nie 
zakłada zaistnienia pewności, że plan lub przedsięwzięcie oddziaływuje na dany teren 
w istotny sposób, lecz jedynie prawdopodobieństwo wskazuje wówczas na związek 
pomiędzy planem lub przedsięwzięciem a wystąpieniem takiego skutku. W przypadku 
wątpliwości co do nie wystąpienia ewentualnych istotnych oddziaływań należy dokonać 
takiej oceny, co umożliwia w sposób skuteczny uniknięcie udzielania pozwoleń na plany lub 
przedsięwzięcia wpływające niekorzystnie na dany teren i przyczynia się w ten sposób do 
urzeczywistnienia głównego celu dyrektywy siedliskowej.” 

Pojęcie „istotnych oddziaływań” w tym kontekście jest wyraźnie powiązane ze szczególnymi 
cechami i uwarunkowaniami ekologicznymi obszaru Natura 2000, jak również typami siedlisk 
i gatunków, dla których został on wyznaczony. Założenia ochrony i charakterystyka 
ekologiczna obszaru, podane w standardowym formularzu danych, powinny zatem być 
wykorzystane do identyfikacji punktów wrażliwych w dziedzinie ochrony w każdym z tych 
obszarów i określenia prawdopodobieństwa istotnego oddziaływania na te obszary (zob. 
pełne objaśnienie definicji założeń ochrony obszaru w sekcji 5.5.1). 
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Uzasadnienie ostatecznej decyzji co do konieczności lub braku konieczności 
przeprowadzenia odpowiedniej oceny należy udokumentować i poprzeć dostateczną ilością 
informacji, by uzasadnić osiągnięte wnioski. 

Najważniejsze kwestie, jakie należy uwzględnić przy ustalaniu obowiązku przeprowadzenia 
oceny: 

• Określenie zasięgu geograficznego planu lub przedsięwzięcia i jego głównych cech 
charakterystycznych. 

• Identyfikacja wszystkich obszarów Natura 2000, na które dany plan lub przedsięwzięcie może 
mieć wpływ, przy uwzględnieniu również możliwych skutków w innych państwach oraz skutków 
w dół lub w górę rzeki od terenu przedsięwzięcia i otaczającego ten teren dorzecza. 

• Identyfikacja typów siedlisk i gatunków, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, ich 
stanu ochrony i założeń ochrony obszarów (np. poprzez sprawdzenie standardowych formularzy 
danych dla obszaru (obszarów) lub planu (planów) zarządzania siecią Natura 2000, o ile istnieją). 

• Wskazanie gatunków i siedlisk, na które planowana działalność może w znaczącym stopniu 
oddziaływać. 

• Identyfikacja innych planów lub przedsięwzięć, które w połączeniu z planowaną działalnością 
mogą potencjalnie w znaczącym stopniu oddziaływać na obszary Natura 2000. 

• Uwzględnienie potencjalnych interakcji pomiędzy działalnością wynikającą z planu lub 
przedsięwzięcia, oddzielnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, a istotnymi 
walorami oraz leżącymi u ich podstaw funkcjami i procesami ekologicznymi. 
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Rysunek: Schemat blokowy procedury w trybie 6 ust. 3 i 4 (na podstawie wytycznych metodycznych 
Komisji dotyczących art. 6)  

 

 
 Czy plan lub przedsięwzięcie (PP) jest 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru 
Natura 2000? 

Czy PP mogą znacząco oddziaływać na 
obszar? 

Ocena wpływu na założenia ochrony obszaru

Czy istnieją rozwiązania 
alternatywne? 

Czy można usunąć szkodliwe skutki 
poprzez np. środki łagodzące?

Zezwolenia można udzielić  
pod warunkiem 
wprowadzenia 

dostatecznych środków 
kompensujących i 

powiadomienia Komisji. 

Zezwolenia można udzielić 
z innych powodów 

o charakterze zasadniczym 
wynikających z nadrzędnego 

interesu publicznego, po 
zasięgnięciu opinii Komisji. 
Należy zastosować środki 

kompensujące. 

Można udzielić 
zezwolenia

Nie można udzielić 
zezwolenia.

Tak Nie

Tak Nie 

Nie

Tak 

Nie

Nie 

Tak

Tak TakNie Nie

Etap 1: Ustalenie 
obowiązku 
przeprowadzenia oceny 

Etap 2: Odpowiednia ocena 
 

Etap 3: 
Odstępstwo – art. 6 ust. 4 

Tak 

Zmiana projektu planu lub 
przedsięwzięcia 

Nie można udzielić 
zezwolenia. 

Tak 

Nie

Czy na terenie występuje siedlisko lub 
gatunek o znaczeniu priorytetowym?  

Czy istnieją powody o charakterze 
zasadniczym wynikające 
z nadrzędnego interesu 

publicznego? 

Czy istnieją względy odnoszące się do 
zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa lub 

ważne korzyści środowiskowe? 

Ocena skutków skumulowanych i skutków 
oddziaływania z innymi PP 

Czy można stwierdzić brak niekorzystnego 
oddziaływania PP na dany obszar? 
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5.5. Etap drugi: odpowiednia ocena 

Po ustaleniu, że odpowiednia ocena jest wymagana, należy ją przeprowadzić, zanim 
właściwy organ podejmie decyzję, czy zatwierdzić plan lub przedsięwzięcie (C-127/02). Jak 
stwierdzono powyżej, celem odpowiedniej oceny jest oszacowanie oddziaływania planu lub 
przedsięwzięcia na dany obszar w kontekście założeń jego ochrony, oddzielnie lub 
w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. 

Termin „odpowiednia” oznacza zasadniczo, że ocena musi być odpowiednia do swojego 
celu zgodnie z dyrektywami siedliskową i ptasią, tzn. pełnić funkcję polegającą na ochronie 
rzadkich i zagrożonych gatunków i typów siedlisk wymienionych w tych dwóch dyrektywach. 
„Odpowiednia” oznacza także, że ocena musi być również odpowiednio rzetelna 
i pogłębiona. Jeżeli sprawozdanie nie zawiera wystarczająco szczegółowej oceny 
oddziaływania na obszary Natura 2000 lub nie dostarcza wystarczających dowodów 
umożliwiających wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do tego, czy obszar jest 
zagrożony niekorzystnymi skutkami, ocena nie pełni swojej funkcji i nie można jej uznać za 
„odpowiednią”. 

Oceny ograniczone do ogólnych opisów i zawierające tylko powierzchowny przegląd 
istniejących danych na temat przyrody na danym obszarze nie są uznawane 
za „odpowiednie” w znaczeniu art. 6 ust. 3. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości 
w orzeczeniu: „odpowiednia ocena powinna zawierać całościowe, precyzyjne i ostateczne 
wnioski, które mogłyby rozwiać z naukowego punktu widzenia wszelkie rozsądne 
wątpliwości w odniesieniu do skutków zamierzonych robót dla rzeczonego obszaru” 
(Komisja/Włochy, C-304/05).66 

Trybunał podkreślił również wagę stosowania najlepszej wiedzy naukowej przy 
przeprowadzaniu odpowiedniej oceny, aby właściwe organy mogły z wystarczającą 
pewnością stwierdzić, że nie wystąpi szkodliwe oddziaływanie na dany obszar. Uznał w tym 
względzie, że dokonanie takiej oceny oznacza „określenie, zgodnie z najlepszą wiedzą 
naukową w tej dziedzinie wszystkich aspektów planu lub przedsięwzięcia, mogących osobno 
lub w połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami oddziaływać na przedmiotowe 
założenia”. (C-127/02, ust. 54). 

                                                            
66 Zob. również orzeczenie Trybunału w sprawie Castro Verde C-239/04: „przed wydaniem decyzji o 
zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia nie może ono budzić, z naukowego punktu widzenia, 
żadnych racjonalnych wątpliwości co do braku wystąpienia szkodliwych skutków.” 
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Kroki, które należy poczynić w ramach odpowiedniej oceny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKREŚLENIE 
OBSZARU BADAŃ 

OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ 
OCHRONY DANEGO 

OBSZARU(-ÓW) 
NATURA 2000 

OKREŚLENIE SIEDLISK I 
GATUNKÓW, KTÓRE NALEŻY 

UWZGLĘDNIĆ W OCENIE 
 

Analiza wrażliwości gatunków na 
działania w ramach przedsięwzięcia 

oraz siedlisk występujących na 
obszarze realizacji przedsięwzięcia 

KONSULTACJE: 
WŁAŚCIWE ORGANY  
I ZAINTERESOWANE 

PODMIOTY 

ZBIERANIE 
ISTNIEJĄCYCH 
INFORMACJI, 

PRZEPROWADZANIE 
DODATKOWYCH 
WYMAGANYCH 

BADAŃ 
TERENOWYCH 
I OBSERWACJI 

 

OCENA SKUTKÓW  
dla wyznaczonych typów siedlisk, 
siedlisk gatunków i gatunków oraz 
dla struktury i funkcji ekologicznej 

obszaru 

OPRACOWANIE 
DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE 
MONITOROWANIA  

 

USTALENIE 
SKUTKÓW DLA 

SPÓJNOŚCI 
OBSZARU 

OPRACOWANIE 
ŚRODKÓW 

ZAPOBIEGAWCZYCH I 
ŁAGODZĄCYCH 

INFORMACJE O 
INNYCH PLANACH 
I PRZEDSIĘWZIĘ-

CIACH 



 

 

Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 79 

 
Ponieważ odpowiednia ocena ma charakter specjalistyczny, zdecydowanie zaleca się, 
aby jej podstawą były analizy przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowanych 
ekologów.  
W sprawozdaniu z odpowiedniej oceny należy w szczególności: 

- opisać przedsięwzięcie lub plan wystarczająco szczegółowo, aby opinia publiczna 
zrozumiała jego rozmiary, skalę i cele; 

- opisać podstawowe warunki i założenia ochrony obszaru Natura 2000; 

- określić szkodliwe skutki przedsięwzięcia lub planu dla obszaru Natura 2000; 

- wyjaśnić, w jaki sposób skutki te będą eliminowane poprzez stosowanie działań 
łagodzących; 

- określić ramy czasowe i wskazać mechanizmy wdrożenia i monitorowania środków 
łagodzących. 

Ponadto należy zauważyć, że za odpowiednie przeprowadzenie oceny, w oparciu o którą 
można wykazać obiektywnie i na podstawie dowodów brak niekorzystnego oddziaływania na 
dany obszar Natura 2000 zgodnie z założeniami jego ochrony, odpowiada właściwy organ. 

5.5.1. Ocena skutków w świetle założeń ochrony danego obszaru 

Jak stwierdzono powyżej, ocena ta powinna dotyczyć możliwych konsekwencji planu lub 
przedsięwzięcia dla danego obszaru w odniesieniu do założeń ochrony danego terenu.  

W celu zrozumienia założeń ochrony konieczne jest przypomnienie, w jaki sposób wyznacza 
się obszary Natura 2000. Jak objaśniono w rozdziale 2, obszary sieci Natura 2000 wyznacza 
się ze względu na ich wartość dla ochrony typów siedlisk wymienionych w załączniku I lub 
gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej bądź gatunków 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej, jak również pojawiających się regularnie 
gatunków ptaków wędrownych. 

Podstawowe informacje dotyczące wartości ochronnej danego obszaru znaleźć można w 
standardowym formularzu danych67 przygotowywanym dla każdego obszaru. Poza 
oficjalnym kodem identyfikacyjnym, nazwą, lokalizacją, wielkością oraz mapą danego 
obszaru standardowy formularz danych zawiera jego charakterystykę ekologiczną, z powodu 
której został on włączony do sieci Natura 2000, oraz oszacowanie stanu zachowania 
każdego z gatunków czy typów siedlisk w danym obszarze (z ocenami od A do D). 

Formularz ten stanowi zatem punkt odniesienia nie tylko przy ustalaniu, czy doszło 
do zmiany stanu ochrony wybranych typów siedliska i gatunków występujących na danym 
obszarze (art. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3), ale także przy określaniu celów ochrony danego 
obszaru, zgodnie z ogólnymi celami dyrektywy siedliskowej (art. 6 ust. 1). 

Celem ochrony danego obszaru jest co najmniej zachowanie stanu ochrony gatunków 
i siedlisk, dla których został on wyznaczony (zgodnie z zapisami w standardowym 
formularzu danych) i zapobieżenie pogarszaniu się tego stanu. 

                                                            
67 Standardowe formularze danych są dostępne na stronie przeglądarki Natura 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/. Można je także uzyskać od organów odpowiedzialnych za sieć 
Natura 2000 w danym państwie lub regionie. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Ogólnym celem dyrektywy siedliskowej (i ptasiej) jest jednak nie tylko zapobieganie dalszej 
degeneracji, ale również zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunków i typów 
siedlisk chronionych w UE, w ich naturalnym zasięgu. W związku z tym konieczne może 
okazać się opracowanie bardziej ambitnych założeń mających na celu przywrócenie 
i poprawę stanu ochrony gatunków i typów siedlisk chronionych przez UE występujących na 
tym obszarze (zgodnie z art. 6 ust. 1). 

 
3.2.C. SSAKI wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Kod Nazwa Przebywająca okresowo 

Osiadła Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie 
Lęgowa Zimująca Migrująca 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D PŁAZY I GADY wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Kod Nazwa Przebywająca okresowo 

Osiadła Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie 
Lęgowa Zimująca Migrująca 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E RYBY wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Kod Nazwa Przebywająca okresowo 

Osiadła Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie 
Lęgowa Zimująca Migrująca 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

Wyciąg z przykładowego standardowego formularza danych. 

W przypadku ustanowienia bardziej ambitnych założeń ochrony należy przeprowadzić ocenę 
oddziaływania planu bądź przedsięwzięcia w odniesieniu do tych nowych założeń. 
Przykładowo jeżeli założenie dotyczy odbudowania populacji zimorodka do określonego 
poziomu w ciągu 8 lat i przewidziano odpowiednie środki ochrony, należy sprawdzić, czy 
dany plan bądź przedsięwzięcie zapobiegnie bądź nie realizacji określonego założenia 
ochrony. 

Jeżeli nie ustalono żadnych konkretnych założeń ochrony, można przyjąć, że założeniem 
ochrony obszaru Natura 2000 jest utrzymanie stanu ochrony gatunków i typów siedlisk, dla 
których wyznaczono dany obszar (zgodnie z zapisami w standardowym formularzu danych) 
oraz uniknięcie pogorszenia tego stanu. 

Zaleca się, aby osoby przygotowujące plany lub przedsięwzięcia możliwie najwcześniej 
skonsultowały się z właściwymi organami odpowiedzialnymi za obszary Natura 2000, aby 
zdobyć wiedzę na temat danego obszaru Natura 2000, jego założeń ochrony oraz stanu 
ochrony typów siedlisk i gatunków, dla których został wyznaczony. Należy również wskazać, 
czy dostępne są bardziej szczegółowe źródła informacji w tym zakresie – np. plan ochrony 
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dla danego obszaru bądź sprawozdania z monitorowania oraz badania dotyczące stanu 
ochrony gatunków i typów siedlisk w danym regionie bądź kraju. 

5.5.2. Gromadzenie niezbędnych informacji 

Ważnym pierwszym krokiem odpowiedniej oceny jest zebranie wszystkich niezbędnych 
informacji zarówno na temat przedsięwzięcia, jak i obszaru Natura 2000. Zazwyczaj jest to 
proces cykliczny. Jeżeli pierwsza identyfikacja i analiza wykażą, że w posiadanej wiedzy 
istnieją istotne luki, konieczne będzie uzupełnienie istniejących danych poprzez 
przeprowadzenie dodatkowych badań terenowych. Jak stwierdzono powyżej, odpowiednia 
ocena powinna opierać się na najbardziej rzetelnej wiedzy naukowej w tym zakresie, a 
wnioski z tej oceny powinny rozwiać z pozycji naukowych wszelkie uzasadnione wątpliwości 
w odniesieniu do skutków zamierzonych robót dla rzeczonego obszaru. 

Szczegółowe badania i prace terenowe powinny koncentrować się na celach wrażliwych 
na działania prowadzone podczas realizacji przedsięwzięć. Podczas analizy wrażliwości 
należy uwzględniać możliwe interakcje pomiędzy działaniami prowadzonymi w ramach 
przedsięwzięcia (charakter, zakres, metody, itd.) a siedliskami i gatunkami. Wszelkie 
badania terenowe muszą być prowadzone w sposób solidny i długotrwały, aby uwzględnić 
zmienność warunków ekologicznych w zależności od pory roku. Przykładowo kilkudniowe 
badanie terenowe gatunków przeprowadzone zimą nie uwzględni wykorzystania przez nie 
siedlisk w innych ważniejszych porach roku (np. podczas wędrówek czy okresu lęgowego). 

Gromadzenie informacji na potrzeby odpowiedniej oceny 

Informacje dotyczące planu lub przedsięwzięcia powinny zawierać szczegółowe opisy wszystkich 
elementów mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia oceny. Powinny one obejmować 
przynajmniej następujące elementy:  

- szczegółowe informacje dotyczące planowania działań w zakresie transportu wodnego 
śródlądowego; 

- szczegółowe mapy dokładnej lokalizacji działań w zakresie transportu wodnego śródlądowego i 
towarzyszących im prac w odniesieniu do obszaru (obszarów) Natura 2000 na danym terenie; 

- szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych działań podczas robót budowlanych oraz 
czas ich trwania i okres przeprowadzania;  

- przewidywane działania na etapie eksploatacji i zarządzania; 

- postanowienia dotyczące obsługi; 

- szczegółowe informacje dotyczące jakichkolwiek innych planów bądź przedsięwzięć w tym 
zakresie – zarówno tych realizowanych, jak i planowanych. 

Informacje dotyczące obszaru Natura 2000 powinny obejmować przynajmniej następujące 
elementy:  

- szczegółowe dane na temat gatunków i typu siedliska, dla których dany obszar został 
wyznaczony, oraz ich stanu ochrony;  

- dane, w tym mapy ekologiczne, dotyczące ich lokalizacji i ogólnego wykorzystania siedlisk 
wewnątrz i w okolicach danego obszaru w trakcie cyklu życia (np. w okresach żerowania, 
lęgowych, w okresie odpoczynku, postoju bądź zimowania); dane te powinny być aktualne, 
ponieważ gatunki i siedliska to jednostki dynamiczne i ich występowanie oraz struktura mogą się 
zmieniać w stosunkowo krótkich okresach; 

- dane dotyczące reprezentatywności, stopnia odizolowania oraz populacji bądź zasięgu – zarówno 
na danym obszarze, jak i w danym regionie czy kraju (w tym dane dotyczące wielkości populacji, 
ekotypu, struktury wiekowej itd.);  

- dane dotyczące struktury ekologicznej i funkcji siedlisk na danym obszarze; 
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- szczegółowe informacje na temat założeń ochrony danego obszaru (w tym wszelkie plany 
ochrony itp.);  

- rolę danego obszaru wewnątrz regionu biogeograficznego i sieci Natura 2000; 

- wszelkie inne aspekty danego obszaru lub występujących na nim gatunków dzikiej fauny i flory, 
które mogą mieć wpływ na jego stan ochrony i założenia ochrony (np. obecne działania 
w zakresie zagospodarowania, inne inwestycje itp.). 

- informacje dotyczące pozostałych planów i przedsięwzięć, które mogą przyczynić się 
do wystąpienia oddziaływania skumulowanego. 

 
Do potencjalnych źródeł informacji na temat obszaru Natura 2000 należą: 

- standardowe formularze danych sieci Natura 2000; 

- plany zagospodarowania w ramach sieci Natura 2000; 

- aktualne dane opublikowane w literaturze technicznej i naukowej; 

- organy ochrony przyrody, specjaliści naukowi oraz specjaliści w dziedzinie gatunków i siedlisk, 
organizacje ds. ochrony, specjaliści lokalni; 

- przygotowywane w trybie art. 17 sprawozdania dotyczące stanu ochrony gatunków i siedlisk 
chronionych przez UE na szczeblu krajowym i biogeograficznym.68 

Na tym etapie bardzo pomocne jest również określenie obszaru badania, przy założeniu, 
że szkodliwe oddziaływanie może obejmować większy obszar, a nie tylko bezpośredni teren 
realizacji projektów śródlądowych dróg wodnych, np. dalej w górę lub w dół rzeki oraz w głąb 
obszaru zlewni. Szczególnie ważne w przypadku projektów śródlądowych dróg wodnych 
jest, aby nie określać zbyt wąskiego obszaru badań, ze względu na podłużne i boczne 
połączenia rzeki. Obszar badań można zawsze zawęzić na późniejszym etapie, po 
zgromadzeniu wystarczającej ilości rzetelnych danych umożliwiających wykluczenie 
określonych obszarów. 

Wczesne konsultacje z organami ochrony przyrody, innymi specjalistami z dziedziny nauki i 
organizacjami ds. ochrony pomogą zapewnić stworzenie możliwie kompletnego obrazu 
sytuacji dotyczącej danego obszaru, obecnych na nim gatunków/siedlisk oraz możliwych 
skutków, które należy poddać analizie. Konsultanci mogą również służyć radą w sprawie 
dostępnych aktualnych informacji naukowych dotyczących danego obszaru oraz gatunków i 
typów siedlisk chronionych przez UE na danym obszarze (w tym planów zarządzania siecią 
Natura 2000), a także w sprawie dodatkowych badań początkowych i terenowych, które 
mogą okazać się konieczne w celu przeprowadzenia oceny prawdopodobnego 
oddziaływania projektu. 

Można skontaktować się również z innymi zainteresowanymi stronami takimi jak: 
organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, instytucje badawcze lub 
organizacje lokalne, które mogą być przydatne dzięki dostarczaniu dalszej wiedzy 
na szczeblu lokalnym i informacji z zakresu ekologii na potrzeby odpowiedniej oceny.  

 

                                                            
68Pierwszą ocenę stanu ochrony (sprawozdanie przygotowane w trybie art. 17) każdego z gatunków i siedlisk 
objętych ochroną w rozumieniu dyrektywy siedliskowej opublikowano w 2009 r. Stan ochrony ocenia się zarówno 
na szczeblu krajowym jak i biogeograficznym. Zob.: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 oraz 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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5.5.3. Przeprowadzanie oceny skutków dla danego obszaru 

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych i sprawdzeniu ich kompletności, można 
przeprowadzić ocenę skutków planu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.  

Jak wspomniano powyżej, taką ocenę należy przeprowadzić przy uwzględnieniu: 

- najbardziej rzetelnej wiedzy naukowej z danej dziedziny; 

- celów związanych z ochroną danego obszaru; 

- cech ekologicznych i stanu ochrony danego obszaru oraz gatunków i typów siedlisk, 
z powodu których obszar ten wyznaczono. 

Oczywiste jest, że oddziaływanie każdego przedsięwzięcia będzie odmienne i musi zostać 
ocenione w sposób indywidualny. Jest to zgodne z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Waddenzee: „podczas dokonywania oceny możliwych skutków planów lub 
przedsięwzięć, ich istotny charakter powinien być określany w szczególności w świetle 
charakterystyki i specyficznych uwarunkowań środowiskowych terenu, którego dotyczy plan 
lub przedsięwzięcie”. 

Pierwszym krokiem jest określenie najważniejszych elementów każdego obszaru, które są 
potencjalnie narażone na oddziaływanie i powinny być poddane dalszej ocenie. Jest to 
ważne, ponieważ każdy gatunek i typ siedliska ma swój ekologiczny cykl życia i wymogi 
ochrony. Oddziaływanie na każdy z gatunków i typów siedlisk będzie się także różnić 
w zależności od obszaru, stanu ochrony i uwarunkowań ekologicznych danego obszaru. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich ocen oddziaływania, ocenie należy nadać 
ustrukturyzowaną postać, aby zapewnić możliwie najbardziej obiektywną i precyzyjną 
prognozę oddziaływania. W tym celu oddziaływanie dzieli się często na następujące typy: 

- oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie; 

- oddziaływanie krótko- i długofalowe; 

- oddziaływanie na różnych etapach przedsięwzięcia (budowa, eksploatacja, likwidacja); 

- oddziaływanie indywidulane i skumulowane. 

W odniesieniu do każdego zidentyfikowanego oddziaływania należy w ocenie 
przeanalizować również skalę, rodzaj, zasięg, czas trwania, natężenie i moment 
występowania oddziaływania. 

Odpowiednia ocena wiąże się ze zbadaniem wszystkich aspektów planu lub 
przedsięwzięcia, które mogą mieć skutki dla danego obszaru. Należy zbadać kolejno każdy 
element planu lub przedsięwzięcia, a potencjalne oddziaływanie poszczególnych elementów 
należy rozważyć w przypadku każdego gatunku lub typu siedliska, z powodu których 
wyznaczono dany obszar. Następnie przeanalizować należy łączne i wzajemne 
oddziaływanie poszczególnych elementów, tak aby określić występujące pomiędzy nimi 
interakcje. 

Choć nacisk należy położyć na ważne dla Wspólnoty gatunki i siedliska, ze względu na które 
dany obszar został wyznaczony, trzeba pamiętać o złożonych interakcjach pomiędzy tymi 
zasadniczymi elementami a innymi gatunkami i siedliskami oraz środowiskiem fizycznym. 
Dlatego ważne jest zbadanie wszystkich elementów uważanych za niezbędne dla struktury, 
funkcjonowania i dynamiki ekosystemu rzecznego, ponieważ każda zmiana może również 
negatywnie oddziaływać na występujące na danym obszarze typy siedlisk i gatunki. 

W zidentyfikowaniu rodzajów oddziaływania, na które trzeba zwrócić uwagę, powinien 
pomóc opis potencjalnych negatywnych oddziaływań związanych z rozwojem śródlądowych 
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dróg wodnych i działaniami w zakresie zagospodarowania obszarów Natura 2000, o czym 
mowa w rozdziale 3. 

Należy możliwie najdokładniej przewidzieć oddziaływanie oraz jasno wskazać i odnotować 
w odpowiedniej ocenie podstawę prognozy (wiąże się to też z podaniem stopnia pewności 
prognozy oddziaływania). Podobnie jak w przypadku pozostałych ocen oddziaływania, 
odpowiedniej ocenie należy nadać ustrukturyzowaną postać, aby zapewnić możliwie 
najbardziej obiektywną prognozę oddziaływania, przy użyciu wymiernych kryteriów, jeśli to 
możliwe. Znacznie ułatwi to również zaprojektowanie środków łagodzących, które są 
pomocne w eliminowaniu prognozowanego oddziaływania lub minimalizują je do poziomu 
nieistotnego.  

Przewidzenie potencjalnego oddziaływania może być trudne, zważywszy że wymaga 
dobrego zrozumienia procesów ekologicznych i wymogów ochrony danych gatunków lub 
typów siedlisk narażonych na oddziaływanie. Zaleca się zatem zapewnienie niezbędnego 
doradztwa specjalistycznego i wsparcia naukowego podczas przeprowadzania odpowiedniej 
oceny.  
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Powszechnie stosowane metody prognozowania oddziaływania: 

W odpowiedniej ocenie należy także zastosować najlepsze dostępne techniki i metody szacowania 
zakresu oddziaływania. W poniższym zestawieniu zawarto niektóre powszechnie stosowane techniki. 

- Pomiary bezpośrednie, np. powierzchni siedlisk utraconych lub narażonych na oddziaływanie, 
proporcjonalnych strat w populacji gatunków, w siedliskach i zbiorowiskach. 

- Schematy blokowe, diagramy sieciowe i systemowe umożliwiające określenie łańcuchów 
oddziaływania wynikających z oddziaływania bezpośredniego; oddziaływanie pośrednie uznaje 
się za drugorzędne, trzeciorzędne itp. w zależności od jego źródła. Diagramy systemowe są 
bardziej elastyczne niż sieciowe w prezentowaniu wzajemnych zależności i szlaków 
oddziaływania. 

- Ilościowe modele prognozowania zapewniają prognozy wyprowadzone matematycznie 
w oparciu o dane i założenia dotyczące siły i kierunku oddziaływania. Modele umożliwiają 
ekstrapolację prognoz zgodnych z historycznymi i obecnymi danymi (analiza tendencji, 
scenariusze, analogie na podstawie informacji z innych istotnych miejsc) oraz prognozami 
intuicyjnymi. Podejścia normatywne do modelowania działają wstecz, począwszy od pożądanego 
skutku, aby ocenić, czy proponowane przedsięwzięcie osiągnie określone cele. Modelowanie 
predyktywne często odgrywa ważną rolę, ponieważ główne oddziaływania często wynikają 
ze zmiany struktur hydromorfologicznych, które prowadzą do zmian reżimu sedymentacji 
mających poważne konsekwencje dla podwodnej bioty. 

- Badania na poziomie populacji są potencjalnie korzystne w określaniu oddziaływania 
na poziomie populacji np. gatunków ptaków, nietoperzy czy ssaków morskich. 

- Systemy informacji geograficznej (GIS) stosowane do tworzenia modeli stosunków 
przestrzennych, takich jak nakładanie warstw z warunkami brzegowymi, lub map podatnych 
na oddziaływanie obszarów i miejsc utraty siedlisk. GIS stanowią połączenie skomputeryzowanej 
kartografii, magazynu danych z map i systemu zarządzania bazami danych obejmujących takie 
atrybuty jak zagospodarowanie czy nachylenie terenu. GIS umożliwiają szybkie wyświetlanie, 
łączenie i analizowanie przechowywanych zmiennych. 

- Informacje z poprzednich podobnych przedsięwzięć mogą być użyteczne, zwłaszcza jeżeli 
dokonano prognoz ilościowych, które monitorowano w praktyce. 

- Opinie i analizy ekspertów pochodzące z poprzednich doświadczeń i konsultacji dotyczących 
podobnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju śródlądowych dróg wodnych. 

- Opisy i korelacje: czynniki fizyczne (np. reżim wodny, prąd, podłoże) mogą bezpośrednio wiązać 
się z rozmieszczeniem i liczebnością gatunków. Jeżeli można przewidzieć warunki fizyczne 
panujące w przyszłości, to na tej podstawie możliwe jest przewidzenie dalszego rozwoju siedlisk i 
populacji lub reakcji gatunków i siedlisk. 

- Przeprowadzenie analizy pojemności siedliskowej wiąże się z określeniem progu warunków 
skrajnych, poniżej którego możliwe jest utrzymanie populacji i funkcji ekosystemu. Wymaga to 
określenia potencjalnie ograniczających czynników oraz sformułowania równań matematycznych 
opisujących potencjał zasobu lub systemu w stosunku do progu wyznaczonego przez 
poszczególne czynniki ograniczające. 

Na podstawie: Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 

Jak wspomniano powyżej, w trakcie oceny nie można pominąć oddziaływania 
skumulowanego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale również może wpłynąć na ocenę 
planu lub przedsięwzięcia, jak również na inne, kolejne plany lub przedsięwzięcia 
przedkładane w odniesieniu do tego samego obszaru. Oddziaływanie skumulowane może 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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pojawić się w szczególności w przypadku, gdy w ramach danego systemu rzecznego 
planuje się kilka przedsięwzięć, lub w wyniku połączonego oddziaływania przedsięwzięcia 
dotyczącego dróg wodnych i innego rodzaju działalności (np. energii hydroelektrycznej, 
poboru wód, chłodnictwa przemysłowego, ochrony przeciwpowodziowej itp.). 

5.5.4. Ustalanie znaczenia oddziaływania 

Po określeniu oddziaływania należy oszacować jego znaczenie dla danego obszaru i jego 
zasadniczych elementów. Przy ocenianiu znaczenia można wziąć pod uwagę następujące 
parametry: 

- parametry ilościowe: np. rozmiar utraty siedliska lub siedliska gatunku. W niektórych 
przypadkach utrata nawet pojedynczych płatów siedliska lub niewielkiej części obszaru 
Natura 2000 (np. w odniesieniu do typów siedlisk i gatunków o znaczeniu priorytetowym) 
powinny być traktowane jak znaczące oddziaływanie. W innych sytuacjach próg 
znaczenia może być wyższy. Także ta kwestia zależy od gatunków i typów siedlisk, ich 
stanu ochrony na danym obszarze, jak również perspektyw ich zachowania w 
przyszłości. 

- parametry jakościowe: niezależnie od wspomnianych parametrów ilościowych przy 
określaniu znaczenia oddziaływania należy również uwzględnić jakościowy stan 
zachowania siedliska lub gatunku. Na ocenę może m.in. wpływać fakt, iż jest to:  

• jedyny obszar w regionie/kraju, na którym występują dane przedmioty ochrony (tj. 
przedmiot ochrony może występować dość licznie na danym obszarze, ale 
jednocześnie jest to jedyne ujęte w sieci miejsce jego występowania); 

• obszar ważny pod względem występowania pewnych gatunków (np. główny obszar, 
na którym dany gatunek występuje, siedliska gatunku  zachowane w bardzo dobrym 
stanie); 

• obszar na granicy występowania gatunku.  

- Znaczenie danego obszaru z punktu widzenia biologii danego gatunku, np.: 

• obszar lęgowy (miejsca gniazdowania, tarliska itp.); 

• ważne żerowiska; 

• ważne miejsca odpoczynku, zimowiska, pierzowiska itp.; 

• szlaki migracji. 

- Funkcje ekologiczne niezbędne do zachowania zasadniczych elementów, jak 
również spójności danego obszaru. 

W przypadku wątpliwości lub różnic opinii co do znaczenia oddziaływania sugeruje się 
zaczerpnięcia opinii ekspertów z danej dziedziny. 

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono propozycję usystematyzowanego 
procesu decyzyjnego w zakresie oceny potencjalnego oddziaływania na obszar Natura 
2000, przy zastosowaniu funkcjonalnego podejścia do elementów obszarów Natura 2000. 
Takie podejście może być również wykorzystywane w procesie określania ryzyka na różnych 
etapach projektowania przedsięwzięć z zakresu śródlądowych dróg wodnych. 
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Rysunek 1: Scenariusze związane z oddziaływaniem morfologicznym/hydrologicznym rozwoju transportu wodnego 
śródlądowego 
na spójność obszarów Natura 2000. 

Czy przedmioty ochrony na danym obszarze 
Natura 2000, są zależne od 
morfologii/hydrauliki naturalnego koryta 
rzeki lub poziomu wody (np. typy siedlisk 
rzecznych 3260 i 3270)? 

Czy przedmioty ochrony na obszarze Natura 
2000, są zależne od naturalnej hydrologii 
równin zalewowych (np. lasy łagowe 91E0 i 
91F0 lub łąki zalewowe 6440)? 

Czy jakiekolwiek 
przedmioty ochrony zależne 
są od sztucznej hydrologii 
równin zalewowych?  

Czy transport wodny 
śródlądowy lub inna 
działalność oddziałuje już 
znacząco na dany obszar 
Natura 2000? 

Czy reżim hydrologiczny równiny 
zalewowej dotkniętej oddziaływaniem 
może zostać sztucznie odtworzony w 
ramach projektu? 

Czy planowane są środki ochronne, które 
mają na celu odtworzenie walorów 
przyrodniczych obszaru i osiągnięcie celów 
ochrony?

Czy reżim hydrologiczny równiny 
zalewowej dotkniętej oddziaływaniem 
może zostać zachowany lub 
poprawiony w ramach projektu? 

Duże prawdopodobieństwo
niekorzystnego oddziaływania, na 
spójność danego obszaru Natura 
2000, którego nie można złagodzić, 
tj. konieczne jest sprawdzenie, czy 
spełnione są warunki art. 6 ust. 4 
dyrektywy siedliskowej. 

Czy przedsięwzięcie jest zgodne ze 
środkami ochronnymi lub czy 
można taką zgodność osiągnąć? 

Możliwość wyeliminowania 
niekorzystnego oddziaływania na 
spójność danego obszaru Natura 
2000 przez zastosowanie środków 
łagodzących (chociaż bardziej 
pożądane jest zachowanie 
naturalnego reżimu 
hydrologicznego). 

Czy przedsięwzięcie może przyczynić 
się do odtworzenia danego obszaru 
pod względem zachowania 
przedmiotów ochrony Natura 2000? 

Duże prawdopodobieństwo 
braku niekorzystnego 
oddziaływania na spójność 
danego obszaru Natura 
2000. 

Czy przewidywany plan lub projekt obejmuje rzekę, która 
znajduje się w obszarze Natura 2000? 
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5.5.5. Ustalenie istnienia oddziaływania na integralność obszaru 

Po zbadaniu stopnia oddziaływania przedsięwzięcia konieczne jest określenie, czy 
oddziaływanie to będzie miało niekorzystny wpływ na integralność danego obszaru Natura 
2000. Termin „integralność” w tym wypadku ewidentnie odnosi się do integralności 
ekologicznej i powinien być rozumiany jako funkcjonalna całość. W kontekście 
ekologicznym „integralność” może być również rozumiana jako odporność danego obszaru i 
zdolność zapewnienia kontynuacji procesów ewolucyjnych sprzyjających zachowaniu 
wartości przyrodniczych. „Integralność obszaru” można zdefiniować również jako sumę 
struktur, funkcji i procesów ekologicznych na całej powierzchni obszaru lub sumę typów 
siedlisk i gatunków, dla których dany obszar został wyznaczony. 

Dany obszar można zatem opisać jako posiadający wysoki stopień integralności wtedy, 
kiedy realizuje właściwy sobie potencjał zgodny z założeniami ochrony obszaru, zachowuje 
zdolność regeneracji i dynamicznej odnowy, a także wymaga minimalnego wsparcia z 
zewnątrz pod względem ochrony. 

„Integralność obszaru” wyraźnie odnosi się również do celów związanych z ochroną danego 
obszaru (zob. wyżej). Jeżeli plan lub przedsięwzięcie niekorzystnie oddziałuje na 
integralność obszaru tylko w sensie wizualnym lub powoduje znaczące oddziaływanie na 
typy siedlisk lub gatunki inne niż te, ze względu na które dany obszar wyznaczono jako 
część sieci Natura 2000, to dla celów art. 6 ust. 3 nie stanowi to niekorzystnego wpływu. Z 
drugiej strony, jeżeli istnieje znaczące oddziaływanie na jeden z gatunków lub typów 
siedlisk, z uwagi na które wyznaczono dany obszar, to istnieje również znaczące 
niekorzystne oddziaływanie na integralność tego obszaru.  

Przepisy dyrektywy siedliskowej kładą nacisk na zachowanie integralności wszystkich 
obszarów. Zatem niemożliwa jest do zaakceptowania argumentacja, że naruszenie 
integralności jakiegoś obszaru może być usprawiedliwione faktem, iż dany gatunek lub 
siedlisko pozostanie w danym państwie w korzystnym stanie ochrony. 

Analizując spójność obszaru, istotne jest uwzględnienie szeregu czynników, łącznie 
z możliwością pojawienia się efektów krótko-, średnio- i długoterminowych. W praktyce 
w ocenie spójności obszaru należy skoncentrować się w szczególności na określeniu, czy 
dane przedsięwzięcie: 

• powoduje zmiany istotnych funkcji ekologicznych niezbędnych do zachowania 
przedmiotów ochrony; 

• znacznie zmniejsza powierzchnię występowania typów siedlisk (nawet tych 
charakteryzujących się gorszym stanem zachowania) lub wielkość populacji gatunków 
będących przedmiotami ochrony na danym obszarze; 

• zmniejsza różnorodność biologiczną na danym obszarze; 

• prowadzi do fragmentacji danego obszaru; 

• prowadzi do utraty lub ograniczenia głównych cech danego obszaru (np. powierzchnia 
zadrzewień, występowanie regularnych, corocznych powodzi), od których zależy stan 
przedmiotów ochrony; 

• uniemożliwia osiągnięcie celów ochrony danego obszaru. 
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5.5.6. Wprowadzanie środków łagodzących w celu wyeliminowania lub 
zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania 

Jeśli w ramach odpowiedniej oceny stwierdzono, że istnieje znaczące oddziaływanie na 
co najmniej jeden przedmiot ochrony na danym obszarze lub na ogólną spójność obszaru, 
wykonawca/organ powinien rozważyć, czy możliwe jest wprowadzenie do przedsięwzięcia 
środków łagodzących, które wyeliminują niektóre lub wszystkie niekorzystne oddziaływania 
lub ograniczą je do poziomu, na którym nie będą już naruszały celów związanych z ochroną 
danego obszaru i nie będą miały niekorzystnego wpływu na spójność danego obszaru.  

Właściwy organ, korzystając z wiedzy ekspertów z zakresu ekologii lub organów ochrony 
przyrody, może uzależnić wydanie pozwolenia na przedsięwzięcie od wprowadzenia takich 
środków łagodzących. 

Należy jednak podkreślić, że środki łagodzące muszą być specjalnie zaprojektowane do 
celów wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych skutków stwierdzonych 
podczas odpowiedniej oceny. Nie należy ich mylić ze środkami kompensującymi, które 
mają zrekompensować wyrządzone szkody. Środki kompensujące można rozważać tylko 
wówczas, gdy uznano, że realizacja planu lub przedsięwzięcia jest konieczna z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego oraz że nie 
istnieją rozwiązania alternatywne (na mocy art. 6 ust. 4 – zob. niżej). 

Środki łagodzące powinny obejmować: 

- szczegółowy opis każdego proponowanego środka wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób 
umożliwi on wyeliminowanie lub zmniejszenie wykazanego niekorzystnego 
oddziaływania; 

- informacje o tym, w jaki sposób i przez kogo zostaną wdrożone; 

- harmonogram realizacji dotyczący planu lub przedsięwzięcia (niektóre środki mogą 
wymagać wprowadzenia przed rozpoczęciem budowy); 

- szczegółowy opis monitorowania środków i uwzględniania wyników w codziennej 
eksploatacji przedsięwzięcia z zakresu transportu wodnego śródlądowego (zarządzanie 
dostosowawcze – zob. niżej). 

Właściwym organom pozwoli to ocenić skuteczność środków łagodzących w ramach 
odpowiedniej oceny (drugiej tury) oraz stwierdzić, czy są one odpowiednie i wystarczające 
do wyeliminowania czy ograniczenia wykazanego niekorzystnego oddziaływania (oraz czy 
przypadkowo nie oddziałują niekorzystnie na dane gatunki i typy siedlisk). Odpowiednie 
środki łagodzące powinny następnie stać się nieodłączną częścią planu lub przedsięwzięcia. 

W przypadku przedsięwzięć z zakresu śródlądowych dróg wodnych łagodzenie może 
obejmować szeroki wybór środków w zależności od gatunków lub typów siedlisk: Środki te 
mogą obejmować np.: 

• planowanie prac budowlanych i konserwacyjnych, tak by były one wykonywane poza 
ważnymi okresami cyklu życia gatunków chronionych (np. poza okresem rozrodu lub 
migracji) – tzw. „okna środowiskowe”; 

• budowę przepławek dla ryb lub kanałów bocznych w jazach i zaporach, aby ułatwić 
migrację i rozprzestrzenianie gatunków - zwłaszcza ryb - w górę i w dół strumienia rzeki; 

• bardziej naturalne środki stabilizacji brzegów rzek (zamiast narzutów kamiennych) i 
ostróg regulacyjnych, aby zachować cechy siedlisk przyrodniczych ważne dla 
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bentosowej fauny i flory oraz dla wszystkich wyższych gatunków roślin i zwierząt zwykle 
występujących na danym obszarze lub aby wspierać ponowny rozwój tych cech; 

• zakazu wykonywania pewnych czynności takich jak czyszczenie zęz, regulowania 
prędkości statku lub stosowania innowacyjnych projektów statków w celu zmniejszenia 
niekorzystnego oddziaływania itd.69 

Przy analizowaniu odpowiednich środków łagodzących wskazane jest rozważanie w 
pierwszej kolejności środków, które mogą usunąć oddziaływanie u źródła, i dopiero gdy takie 
środki są niemożliwe, należy zbadać inne środki łagodzące, które mogą znacząco 
ograniczyć lub zmniejszyć negatywne skutki danego przedsięwzięcia. 

Przeprowadzając odpowiednią ocenę, wykonawca może chcieć zaproponować środki 
łagodzące już na tym etapie. Fakt, że wykonawca wraz z projektem przedsięwzięcia 
przedstawia propozycję środków łagodzących, nie zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny przedsięwzięcia, powinien jednak przyspieszyć proces zatwierdzania. 

Oprócz określenia możliwych skutków dla danego obszaru w świetle celów związanych 
z jego ochroną odpowiednia ocena umożliwi zbadanie, czy proponowane środki łagodzące 
są wystarczające do usunięcia stwierdzonego niekorzystnego oddziaływania lub 
zmniejszenia go do poziomu, na którym nie ma już wpływu na spójność danego obszaru, w 
którym to przypadku przedsięwzięcie może zostać natychmiast zatwierdzone. Takie 
podejście jest mniej czasochłonne niż oczekiwanie, aż w ramach oceny stwierdzone 
zostanie występowanie znaczącego oddziaływania, a dopiero potem szukanie możliwych 
środków łagodzących to oddziaływanie. 

5.5.7. Monitorowanie i zarządzanie dostosowawcze 

Głównym celem odpowiedniej oceny w rozumieniu art. 6 ust. 3 powinno być wykazanie 
braku niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na spójność obszaru Natura 2000. 
Ocena taka musi być obiektywna, wykonana w oparciu o najbardziej rzetelną dostępną 
wiedzę naukową i na podstawie dowodów (badań). Ocena taka może wymagać 
zastosowania zasady ostrożności. 

Zarządzanie dostosowawcze może być jednak wykorzystywane w celu zaradzenia 
sytuacjom, gdy z powodu ograniczeń w wiedzy lub niepewności co do funkcjonowania 
złożonych i dynamicznych ekosystemów właściwe organy nie mogą w pełni wykluczyć 
niekorzystnego oddziaływania pomimo usunięcia wszystkich uzasadnionych wątpliwości 
naukowych. 

W przypadku gdy istnieje niepewność co do skuteczności środków łagodzących lub 
kompensujących, zasadne jest opracowanie rygorystycznego systemu monitorowania oraz 
pakietu odpowiednich środków naprawczych. Takie środki muszą umożliwiać dostosowanie 
działań łagodzących lub kompensujących tak, aby zneutralizować skutki nieprzewidzianego 
niekorzystnego oddziaływania. 

5.6. Odpowiednia ocena planów i programów 

Wyżej opisana procedura dotyczy odpowiednich ocen przeprowadzanych w odniesieniu do 
poszczególnych przedsięwzięć. Odpowiednie oceny są jednak wymagane również 
                                                            
69 Considerations to reduce environmental impacts of vessels (Względy przemawiające za ograniczeniem oddziaływania 
jednostek pływających na środowisko) – sprawozdanie PIANC z lutego 2008 r. 



 

 

Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 91 

w przypadku planów i programów, np. krajowych lub regionalnych planów infrastruktury 
śródlądowych dróg wodnych.70 Odpowiednia ocena planu lub programu będzie oczywiście 
przeprowadzana na poziomie bardziej strategicznym, lecz zasadniczo proces jest taki sam 
jak w przypadku przedsięwzięć. W ramach odpowiedniej oceny należy zatem zbadać 
oddziaływanie planu lub programu, oddzielnie i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, na spójność obszarów Natura 2000. 

Stopnień szczegółowości oceny powinien być proporcjonalny do zakresu geograficznego 
planu oraz charakteru i zasięgu zidentyfikowanego oddziaływania (zaangażowanie środków i 
zasobów powinno być proporcjonalne do zakładanego celu). Szczegółowa ocena 
oddziaływania, porównywalna do odpowiedniej ocenie na poziomie przedsięwzięcia, może 
się okazać po pierwsze niewykonalna, po drugie niewłaściwa. Ocena na poziomie planu 
wymaga jednak uzyskania wystarczających informacji, co może wymagać wykonania 
dodatkowych badań. 

Zasada proporcjonalności ma zastosowanie również do bardziej strategicznych planów lub 
strategii, w przypadku gdy określenie oddziaływania na poszczególne obszary nie jest 
możliwe. W tej sytuacji analiza powinna się skupiać na ogólnych ograniczeniach i głównych 
zagrożeniach. Podstawowym celem zawsze jednak jest uniknięcie możliwego do 
przewidzenia niekorzystnego oddziaływania na spójność obszarów Natura 2000. Jeśli przed 
przyjęciem planu wprowadzane zostały w nim znaczne zmiany, to również trzeba je 
uwzględnić w odpowiedniej ocenie. 

Na wysokim poziomie planowania (np. plany krajowe/regionalne) łagodzenie oddziaływania 
może polegać na określeniu ogólnych parametrów, które powinny być uszczegółowione na 
niższym poziomie, na którym możliwe jest określenie parametrów ekologicznych, 
czasowych, prawnych, finansowych i lokalizacyjnych, które muszą być spełnione przez 
wnioskodawców projektu. Parametry te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie 
organy ochrony przyrody celem zweryfikowania ich wykonalności i zasadności. 

Najważniejszą zaletą przeprowadzania ocen na poziomie planu lub programu jest 
wykluczenie potencjalnych niezgodności z celami ochrony obszarów Natura 2000, które 
mogłyby wystąpić na późniejszym etapie. Takie wykluczenie konfliktów może polegać m.in. 
na wydzielaniu stref inwestycyjnych z dala od obszarów Natura 2000. Wymaga to od 
zaangażowanych podmiotów rozważenia na bardzo wczesnym etapie procesu planowania 
mniej szkodliwych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie celów planu oraz opracowania 
bardziej zintegrowanego i kompleksowego podejścia do rozwoju transportu wodnego 
śródlądowego (zob. rozdział 6 na temat dobrych praktyk w zintegrowanym planowaniu 
transportu wodnego śródlądowego). 

5.7. Wnioski z odpowiedniej oceny  

Zatwierdzenie, w świetle wniosków z odpowiedniej oceny wpływu na obszary Natura 2000, 
planu lub przedsięwzięcia należy do właściwych organów krajowych. Zatwierdzić plan lub 
projekt można dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na spójność 
obszarów. Jeśli wnioski są pozytywne, tj. brak jest uzasadnionych wątpliwości co do braku 
oddziaływania na dany obszar, właściwe organy mogą wyrazić zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie. 

                                                            
70 Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej musi być stosowany 
w odniesieniu do planów użytkowania gruntów, które mogą znacząco oddziaływać na dany obszar 
Natura 2000. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-6/04, Komisja przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu z dnia 20 października 2005 r. 
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Obowiązek ten polega zatem na udowodnieniu braku oddziaływania a nie na 
dowiedzeniu jego występowania. Podejście to jest zgodne z zasadą ostrożności (sprawa 
C-157/96). Znajduje to potwierdzenie w kilku orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości. W 
sprawie Morza Wattowego (C-127/02) Trybunał potwierdził, że „pozwolenie na […] plan lub 
przedsięwzięcie może zostać udzielone pod warunkiem, że właściwe władze krajowe 
uzyskają pewność, że plan lub przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnych skutków na 
obszar. [...] [j]eżeli brak jest pewności co do nie wystąpienia negatywnych skutków na 
przedmiotowy obszar, związanych z ocenianym planem lub przedsięwzięciem, właściwe 
organy państwowe powinny odmówić udzielenia pozwolenia na ten plan lub przedsięwzięcie. 
[...] [W]łaściwe organy państwowe udzielają pozwolenia na plan lub przedsięwzięcie [...] 
jedynie wówczas, gdy [...] upewniły się, że nie wpłynie on niekorzystnie na ten obszar. Ma to 
miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu widzenia brak jest racjonalnych 
wątpliwości co do braku wystąpienia takich skutków.” 

Odpowiednią ocenę i wnioski z niej należy jasno udokumentować. W tym kontekście 
sprawozdanie z odpowiedniej oceny powinno być dostatecznie szczegółowe i prezentować 
metodykę i dane na podstawie, których podjęto ostateczną decyzję. 

5.8. Procedura odstępstwa na mocy art. 6 ust. 4 

W art. 6 ust. 4 przewidziano wyjątki od zasady ogólnej określonej w art. 6 ust. 3. W artykule 
tym określono warunki, które muszą być spełnione, aby właściwy organ mógł zezwolić na 
plan lub przedsięwzięcie, które zgodnie z art. 6 ust. 3 zostały ocenione jako niekorzystnie 
oddziałujące na spójność obszaru:  

1. rozwiązanie alternatywne przedłożone do zatwierdzenia jest najmniej szkodliwe dla 
siedlisk, gatunków i spójności danego obszaru Natura 2000 i nie istnieje żadne inne 
realistyczne rozwiązanie alternatywne, które nie oddziaływałoby niekorzystnie 
na spójność danego obszaru; 

2. istnieją powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu 
publicznego, które uzasadniają udzielenie pozwolenia na realizację planu lub 
przedsięwzięcia, w tym powody o charakterze społecznym lub gospodarczym; 

3. wprowadzono środki kompensujące wymagane do zapewnienia ochrony ogólnej 
spójności sieci Natura 2000.  

Kolejność badania tych warunków jest ważna, ponieważ każdy krok decyduje o tym, czy 
następny krok jest potrzebny. Jeśli na przykład okaże się, że w odniesieniu do danego planu 
lub przedsięwzięcia istnieje rozwiązanie alternatywne, to nie jest konieczne badanie, czy 
pierwotny plan lub przedsięwzięcie są związane z nadrzędnym interesem publicznym, ani 
opracowywanie odpowiednich środków kompensacyjnych, ponieważ plan lub projekt nie 
może zostać zatwierdzony, jeżeli istnieje realistyczne rozwiązanie alternatywne.  

5.8.1. Wykazywanie braku rozwiązań alternatywnych 

Poszukiwanie rozwiązań alternatywnych może być szeroko zakrojone i powinno 
uwzględniać cele planu lub przedsięwzięcia wynikające z interesu publicznego. Rozwiązania 
alternatywne mogą obejmować zmianę lokalizacji, rozmiaru, technologii inwestycji, w tym:  

• alternatywne lokalizacje lub szlaki komunikacyjne, nie tylko na danym obszarze, ale 
także w innych regionach/krajach; 

• zmianę rozmiaru lub technologii inwestycji;  
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• zmianę technologii budowy; lub  

• alternatywne metody osiągnięcia celów planu lub przedsięwzięcia.  

Chociaż wymóg analizy rozwiązań alternatywnych wchodzi w zakres stosowania art. 6 
ust. 4, w praktyce dla planista powinien jak najwcześniej rozważyć wszystkie możliwe 
alternatywy, już na wstępnym etapie projektowania. Analiza taka powinna również dotyczyć 
możliwości wdrożenia rozwiązań przynoszących korzyści zarówno żegludze, jak i ochronie 
środowiska (zob. rozdział 4). Jeżeli na tym etapie uda się znaleźć odpowiednie rozwiązanie 
alternatywne, które nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, jego 
wdrożenie może być szybsze, ponieważ nie będzie ono wymagało odpowiedniej oceny.  

W przypadku gdy przedsięwzięcie poddano odpowiedniej ocenie, w ramach której 
stwierdzono, że wystąpi niekorzystne oddziaływanie na spójność obszaru, właściwy organ 
musi jednak ustalić, czy istnieją rozwiązania alternatywne. Należy wówczas przeanalizować 
wszystkie realistyczne rozwiązania alternatywne, w szczególności ich względne 
oddziaływanie na cele ochrony i spójność obszaru Natura 2000. 

Jeżeli wybrane rozwiązania alternatywne również będzie znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000 wówczas powinno ono zostać objęte nową odpowiednią oceną. Jeżeli 
rozwiązanie alternatywne jest podobne do pierwotnego projektu, w nowej odpowiedniej 
ocenie można zazwyczaj wykorzystać wiele informacji z pierwszej oceny. 
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Diagram przedstawiający warunki określone w art. 6 ust. 4 

Czy istnieją powody o 
charakterze zasadniczym 
wynikające z nadrzędnego 
interesu publicznego? 

TAK

TAK

Czy na obszarze 
występuje gatunek lub 
siedlisko o znaczeniu 
priorytetowym, na który 
PP mógłby mieć wpływ? 

TAK

NIE

Po konsultacji z Komisją 
zezwolenie może zostać 
wydane z innych powodów 
o charakterze 
zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu 
publicznego. Środki 
kompensujące muszą 
zostać wprowadzone. 

Czy istnieją względy 
dotyczące zdrowia lub 
bezpieczeństwa ludzi bądż 
ważne korzyści dla 
środowiska? 

NIE

Art. 6 ust. 4

NIE

Czy istnieją rozwiązania 
alternatywne? 

PP może niekorzystnie 
wpływać na spójność 
obszaru 

TAK

NIE

Zezwolenie nie 
może zostać 
wydane 

Zezwolenie może zostać 
wydane. Środki 
kompensujące muszą 
zostać wprowadzone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.8.2. Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego 
interesu publicznego 

W przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub jeżeli istnieją rozwiązania o jeszcze 
bardziej niekorzystnym oddziaływaniu na cele ochrony lub spójność danego obszaru, 
właściwe organy muszą zbadać, czy istnieją powody o charakterze zasadniczym wynikające 
z nadrzędnego interesu publicznego, które uzasadniają udzielenie pozwolenia na plan lub 
przedsięwzięcie mimo ich potencjalnego niekorzystnego oddziaływania na obszar Natura 
2000.  

Pojęcie „powodu o charakterze zasadniczym wynikającego z nadrzędnego interesu 
publicznego” nie jest zdefiniowane w dyrektywie. Z brzmienia tego przepisu jasno wynika 
jednak, że aby można było wydać pozwolenie w odniesieniu do planu lub przedsięwzięcia 
w kontekście art. 6 ust. 4, plan lub przedsięwzięcie musi spełniać wszystkie trzy następujące 
warunki:  
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- muszą istnieć powody o charakterze zasadniczym w odniesieniu do przeprowadzenia 
danego planu lub przedsięwzięcia – zasadniczy w tym sensie jasno oznacza, 
że przedsięwzięcie jest niezbędne dla społeczeństwa, a nie tylko pożądane lub 
przydatne; 

- plan lub przedsięwzięcie musi wynikać z nadrzędnego interesu – innymi słowy, 
konieczne jest wykazanie, że realizacja planu lub przedsięwzięcia jest nawet ważniejsza 
niż osiągnięcie celów dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Oczywiście nie każdy interes 
publiczny – społeczny lub gospodarczy – spełnia ten warunek, w szczególności w 
zestawieniu ze szczególną wagą interesów chronionych dyrektywą (zob. np. motyw 4 
dyrektywy, mówiący o „dziedzictwie naturalnym Wspólnoty”). Można również założyć, że 
interes publiczny może być nadrzędny tylko wówczas, gdy jest interesem 
długofalowym; krótkoterminowe interesy, gospodarcze lub inne, które przyniosłyby 
społeczeństwu jedynie krótkotrwałe korzyści, wydają się nie być wystarczającą 
przesłanką, by przeważyć nad długofalowymi interesami ochrony przyrody 
zabezpieczonymi przez dyrektywę. 

- plan lub przedsięwzięcie wynika z interesu publicznego – ze sformułowania tego 
przepisu jasno wynika, że jedynie istnienie znaczącego interesu publicznego może 
przeważyć nad celami ochrony określonymi w dyrektywie. Przedsięwzięcia realizowane 
przez podmioty prywatne podlegają tym samym zasadom i mogą zostać zaakceptowane 
jedynie wówczas, gdy taki interes publiczny zostanie udowodniony. 

W art. 6 ust. 4 akapit drugi jako przykłady takich powodów o charakterze zasadniczym 
wynikającego z nadrzędnego interesu publicznego podano zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo 
publiczne i korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wspomniano 
również „inne powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu 
publicznego” mające charakter społeczny lub gospodarczy. Projekty TEN-T, które 
przyczyniają się do osiągnięcia głównych celów Unii, takich jak sprawne funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego i wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, a także mają cele 
szczegółowe polegające na zapewnieniu niezakłóconego i zrównoważonego przepływu 
osób i towarów oraz zapewnieniu dostępności dla wszystkich regionów Unii, można 
niewątpliwie uznać za ważne inwestycje leżące w interesie publicznym. Decyzje co do tego, 
czy interes ten ma charakter zasadniczy i nadrzędny, trzeba jednak zawsze podejmować 
w sposób indywidualny. 

Należy zauważyć, że warunki dotyczące nadrzędnego interesu publicznego są jeszcze 
bardziej restrykcyjne w przypadku planu lub przedsięwzięcia mogącego mieć szkodliwe 
skutki dla spójności obszaru Natura 2000, na którym znajdują się typy siedlisk lub gatunki 
o znaczeniu priorytetowym, jeśli dany plan lub przedsięwzięcie ma wpływ na te typy siedlisk 
lub gatunki. Realizacja takiego planu lub przedsięwzięcia może być uzasadniona jedynie 
wówczas, gdy powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu 
publicznego dotyczą:  

- zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego; lub  

- korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska; lub  

- innych powodów o charakterze zasadniczym, jeśli przed wydaniem pozwolenia na plan 
lub przedsięwzięcie uzyskano opinię Komisji. 

Opinie wydane do tej pory przez Komisję na mocy art. 6 ust. 4 dają przykład przedsięwzięć, 
które uznano za mające powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego 
interesu publicznego.71 W przyjętych do tej pory opiniach Komisja za nadrzędne przyczyny 
                                                            
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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uznała np. tworzenie znacznej liczby miejsc pracy, znaczący pozytywny wpływ 
na gospodarkę regionalną i krajową oraz poprawę warunków życia miejscowej ludności. 

5.8.3. Środki kompensujące 

Jeśli powyższe dwa warunki są spełnione przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, 
kompetentne organy muszą również zagwarantować przyjęcie i wprowadzenie 
odpowiednich środków kompensujących. Środki kompensujące stosuje się zatem jako 
„rozwiązanie ostateczne” i tylko wtedy, gdy podjęto decyzję o kontynuowaniu planu lub 
przedsięwzięcia ze względu na brak rozwiązań alternatywnych oraz ustalono zgodnie z 
wyżej opisanymi wymogami, że przedsięwzięcie jest niezbędne z powodów o charakterze 
zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. 

Środki kompensujące przewidziane w art. 6 ust. 4 są wyraźnie odmienne od środków 
łagodzących wprowadzanych na mocy art. 6 ust. 3. Celem środków łagodzących jest 
zminimalizowanie lub nawet zlikwidowanie negatywnego oddziaływania na obszar, które 
może pojawić się w wyniku realizacji planu lub przedsięwzięcia. Środki kompensujące 
natomiast są de facto niezależne od przedsięwzięcia (niepowiązane funkcjonalnie z 
przedsięwzięciem). Mają one zrekompensować lub zrównoważyć rezydualne negatywne 
oddziaływanie planu lub przedsięwzięcia (po wprowadzeniu do planu lub przedsięwzięcia 
wszystkich możliwych środków łagodzących), tak aby zachować ogólną spójność 
ekologiczną sieci Natura 2000. Środki kompensujące muszą być w stanie w pełni 
zrekompensować szkody wyrządzone danemu obszarowi i jego przedmiotom ochrony oraz 
muszą być wystarczające do zapewnienia ochrony ogólnej spójności sieci Natura 2000.  

Aby zapewnić ochronę ogólnej spójności sieci Natura 2000, środki kompensujące powinny w 
szczególności: 

a) przyczyniać się do ochrony typów siedlisk i gatunków narażonych na oddziaływanie 
w obrębie danego regionu biogeograficznego lub na tym samym obszarze 
występowania, na trasie migracji lub na obszarze zimowania gatunków w danym 
państwie członkowskim; 

c) zapewniać funkcje porównywalne do tych, które uzasadniały kryteria wyboru 
oryginalnego obszaru, w szczególności dotyczące odpowiedniego rozmieszczenia 
geograficznego; 

d) muszą mieć charakter dodatkowy (ponadplanowy) w odniesieniu do zwykłych 
obowiązków wynikających z dyrektywy, tj. nie mogą zastępować istniejących 
zobowiązań np. wynikających z wdrożenia planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 

Zgodnie z istniejącymi wytycznymi Komisji72 środki kompensujące na mocy art. 6 ust. 4 
mogą obejmować następujące elementy: 

- odtworzenie porównywalnego siedliska lub poprawa stanu biologicznego siedliska 
niższej jakości w ramach istniejącego wyznaczonego obszaru, pod warunkiem 
że wykracza to poza zakres ochrony tego obszaru; 

                                                            
72 Wytyczne dotyczące art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG; wyjaśnienie pojęć: 

rozwiązania alternatywne, konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, środki 
kompensujące, ogólna spójność, opinia Komisji:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_pl.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_pl.pdf
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- dodanie do sieci Natura 2000 nowego obszaru o jakości i stanie porównywalnych 
z oryginalnym obszarem lub lepszych; 

- odtworzenie porównywalnego siedliska lub poprawa stanu biologicznego siedliska 
niższej jakości poza wyznaczonym obszarem, który następnie będzie włączany do sieci 
Natura 2000. 

Typy siedlisk i gatunki dotknięte negatywnym oddziaływaniem muszą zostać 
zrekompensowane w co najmniej porównywalnych proporcjach, lecz biorąc pod uwagę 
wysokie ryzyko i niepewność naukową, jakie wiążą się z próbą odtworzenia lub regeneracji 
siedlisk niższej jakości, zdecydowanie zaleca się stosowanie proporcji znacznie wyższych 
niż 1:1, aby zagwarantować, że wdrożone środki faktycznie zapewnią niezbędną 
rekompensatę.  

Za dobrą praktykę uważa się realizację środków kompensujących możliwie jak najbliżej 
obszaru dotkniętego szkodliwymi skutkami, aby maksymalnie zwiększyć szanse ochrony 
ogólnej spójności sieci Natura 2000. Dlatego też najbardziej preferowaną opcją jest 
lokalizowanie środków kompensujących w obrębie lub w pobliżu danego obszaru Natura 
2000, na terenie, gdzie panują warunki odpowiednie dla ich powodzenia. Nie zawsze jednak 
jest to możliwe i dlatego konieczne jest ustalenie listy priorytetów, które będą stosowane 
podczas poszukiwań lokalizacji spełniających wymogi dyrektywy siedliskowej. W takich 
okolicznościach prawdopodobieństwo osiągnięcia długotrwałego powodzenia tych środków 
najlepiej jest oceniać w oparciu o rzetelne badania naukowe. 

Państwa członkowskie powinny być szczególnie czujne, gdy szkodliwe skutki planu lub 
przedsięwzięcia dotykają rzadkich typów siedlisk przyrodniczych lub siedlisk, które 
wymagają długiego czasu regeneracji (aby móc pełnić te same funkcje ekologiczne). W 
przypadku niektórych gatunków i siedlisk zrekompensowanie strat może po prostu być 
niemożliwe w rozsądnych ramach czasowych, ponieważ ich rozwój może trwać dziesiątki lat. 

Wreszcie środki kompensujące powinny być wprowadzone i w pełni funkcjonalne przed 
rozpoczęciem prac nad planem lub przedsięwzięciem. Ma to pomóc w złagodzeniu 
szkodliwych skutków przedsięwzięcia dla gatunków i siedlisk poprzez zaoferowanie im 
odpowiednich lokalizacji alternatywnych na obszarze, który ma służyć kompensowaniu tych 
skutków. Jeżeli nie jest to w pełni możliwe, właściwe organy mogą wymagać dodatkowych 
form kompensacji za doraźne straty, które pojawiłyby się w międzyczasie.  

Informacje na temat środków kompensujących należy przedłożyć Komisji przed ich 
wdrożeniem oraz przed realizacją danego planu lub przedsięwzięcia. Zaleca się zatem, by 
informacje na temat środków kompensujących zostały przedłożone Komisji, gdy tylko środki 
te zostaną przyjęte w procesie planowania, umożliwiając tym samym, aby, w ramach swych 
kompetencji jako „strażnika traktatów”, Komisja oceniła poprawność zastosowania 
przepisów dyrektywy siedliskowej. 
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6. ZWIĄZEK MIĘDZY DYREKTYWAMI PTASIĄ I 
SIEDLISKOWĄ A RAMOWĄ DYREKTYWĄ 
WODNĄ ORAZ DYREKTYWAMI OOŚ I SOOŚ 

 

6.1. Wstęp 

Poza dyrektywami ptasią i siedliskową istnieje kilka innych środowiskowych aktów prawnych 
UE, które mają znaczenie dla transportu wodnego śródlądowego. Są to w szczególności 
ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko, dyrektywa w sprawie ocen oddziaływania na środowisko i dyrektywa w sprawie 
zagrożeń powodziowych.73 Celem niniejszego rozdziału jest przeanalizowanie sposobu, 
w jaki dyrektywy te oddziałują z dyrektywami ptasią i siedliskową w kontekście transportu 
wodnego śródlądowego. 

Z uwagi na wielofunkcyjny charakter rzek istotną zaleca się stosowanie kompleksowego i 
skoordynowanego podejścia do zarządzania nimi, również w odniesieniu do wdrażania 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska. 

6.2. Związek między ramową dyrektywą wodną a dyrektywami ptasią i 
siedliskową 

Między ramową dyrektywą wodną a dyrektywami ptasią i siedliskową istnieją znaczące 
powiązania. Wszystkie te dyrektywy dotyczą przynajmniej częściowo tego samego 
środowiska – ekosystemów wodnych i lądowych, a także terenów podmokłych bezpośrednio 
od nich zależnych –mają również podobne cele pod względem zapobiegania pogorszaniu 
stanu rzek oraz wzmacniania stanu ekologicznego tych ekosystemów wodnych. 

W dyrektywie wodnej istnieją wyraźne odesłania do dyrektyw ptasiej i siedliskowej, które 
zapewniają pomiędzy nimi wzajemną zgodność (art. 4 ust. 1 lit. c), art. 4 ust. 2, 8 i 9, art. 6 i 
załącznik IV, art. 8 i załącznik V (1.3.5), art. 11 ust. 3 lit. a) oraz załączniki VI i VII ramowej 
dyrektywy wodnej). 

• W szczególności art. 6 wymaga od państw członkowskich utworzenia rejestru wszystkich 
obszarów leżących w obszarze dorzecza, które zostały określone jako wymagające 
szczególnej ochrony w ramach prawodawstwa wspólnotowego w celu ochrony 
znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla zachowania 
siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. Obejmuje to obszary 
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu 
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe obszary Natura 2000, 
wyznaczone na mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Mapy tych obszarów włącza się do 
planów gospodarowania wodami w dorzeczach. 

• Artykuł 8: zawiera wymóg utworzenia programów monitorowania stanu wód w celu 
ustalenia spójnego i całościowego przeglądu stanu wód w każdym obszarze dorzecza. 
Jako że dyrektywy ptasia i siedliskowa również zawierają obowiązek monitorowania 

                                                            
73 Istnieją również unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, które odnoszą się do powietrza, 
zanieczyszczenia wód i zużycia energii. One również mogą być istotne dla sektora transportu 
wodnego śródlądowego, lecz nie są uwzględnione w niniejszych wytycznych.  



 

 

Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 99 

stanu gatunków i typów siedlisk, które są chronione na mocy tych dyrektyw, istnieje 
możliwość skoordynowania tych programów monitorowania celem wyeliminowania 
duplikacji działań i oszczędności kosztów. 

• Artykuł 11, w którym określono zawartość programu środków, zawiera również wymóg 
uwzględnienia środków na potrzeby wdrażania dyrektyw ptasiej i siedliskowej, o ile 
środki te są potrzebne do ochrony tych chronionych gatunków i siedlisk bezpośrednio 
zależnych od wody, które są objęte wspomnianymi dyrektywami. Innymi słowy, środki 
na obszarach chronionych należy włączyć do programu środków w ramach planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu. Środki te są dodatkowymi środkami służącymi do 
osiągnięcia bardziej rygorystycznych celów związanych z ochroną obszarów 
chronionych, które mogą znacznie wykraczać poza osiągnięcie „dobrego stanu 
ekologicznego” i które są określone w innych przepisach Unii, na mocy których te 
obszary chronione zostały wyznaczone. Fakt, że w ramowej dyrektywie wodnej ustalono 
termin osiągnięcia „dobrego stanu ekologicznego” na 2015 r., powinien zapewniać 
dodatkowy bodziec do szybkiego wdrożenia środków ochronnych w odniesieniu do 
gatunków i typów siedlisk chronionych na mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu i sieć Natura 2000: 

Łączenie siedlisk na potrzeby ochrony ryb w Dunaju74 

Zintegrowane podejście ma zasadnicze znaczenie dla planowania i zharmonizowania działań w 
siedliskach nadbrzeżnych w ramach planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Takie podeście 
zostało sfinansowane w ramach kilku projektów LIFE. Dobrym przykładem tego, co można osiągnąć 
poprzez koordynację działań na rzecz ochrony terenów podmokłych, są wyniki niedawno 
zakończonego projektu LIFE dotyczącego Dunaju w Austrii.  

Dunaj i jego dopływy stanowią jeden z najważniejszych systemów dróg wodnych w UE. W celu 
zwiększenia ich potencjału społeczno-gospodarczego zmieniono wiele naturalnych cech 
hydrologicznych dorzecza Dunaju. Skutki tych interwencji mogą jednak mieć szkodliwy wpływ na 
migrację i tarło ryb lub innych gatunków rzecznych.  

Austriaccy partnerzy w dziedzinie ochrony środowiska, którzy uczestniczyli w opracowywanie planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu Dunaju, określili program działań mający pomóc w poprawieniu 
warunków siedliskowych dla chronionych gatunków ryb. W ramach tego programu ujętego w planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu wsparcie LIFE przyznano projektowi, który obejmował dwa 
wzajemnie powiązane działania w pobliżu ujścia dopływu Ybbs w Dolnej Austrii. Obie strony projektu 
LIFE „Połączenie Dunaj-Ybbs” odniosły ogromny sukces - projekt obejmujący przywrócenie 
naturalnych warunków siedliska w ujściu Ybbs i utworzenie przepławki wokół elektrowni wodnej w 
Melku przyniósł korzyści nawet czterdziestu gatunkom ryb.  

Wspomniana przepławka obecnie znów umożliwia rybom migrację wzdłuż Dunaju, omijając 
elektrownię, otwierając Dunaj na odcinku o długości 22 km i dodatkowo 13 km Ybbs. Rezultaty te 
stanowią uzupełnienie działań podejmowanych w sąsiedztwie w ramach dwóch innych projektów 
LIFE, których celem jest poprawa stanu siedlisk na odcinku rzeki o długości ponad 90 km. Gatunki 
zagrożone, w tym zingel (Zingel zingel), czop żółty (Zingel streber) i jazgarz dunajski (Gymnocephalus 
schraetzer), należą do ryb, co do których odnotowano, że korzystają z dwukilometrowej przepławki 
sfinansowanej w ramach projektu LIFE. Zaawansowane rozwiązania technologiczne zapewniają 
dynamiczny przepływ wody przez meandrujący kanał, który zbudowano z naturalnych materiałów – 
na brzegach zasadzono około 5 000 wierzb.  

Nowy szlak migracyjny ryb uzupełnia działanie prowadzone u ujścia Ybbs, mające na celu poprawę 
stanu tarlisk. W tym przypadku funkcje hydrologiczne przywrócono poprzez usunięcie infrastruktury, 
która wcześniej służyła do kontrolowania mieszania się wód z Ybbs z wodami z Dunajem. Wyniki 
                                                            
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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działań w ramach projektu umożliwiły odtworzenie naturalnego zbiegu obu rzek, obejmującego 
zróżnicowane struktury siedlisk. Ta nowa delta została już skolonizowana jako tarlisko przez ryby 
z Dunaju, w tym takie gatunki chronione jak płoć alpejska (Rutilus pigus), a także przez ptaki i ssaki, 
takie jak: brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) i bóbr europejski 
(Castor fiber). 

Poprzez ponowne połączenie szlaków migracyjnych i odtworzenie naturalnych tarlisk dla zagrożonych 
gatunków ryb projekt LIFE „Połączenia Dunaj-Ybbs” udowodnił możliwość synergii poprzez 
skoordynowane planowanie różnych działań w zakresie ochrony środowiska w dorzeczach UE. 
Oczekuje się, że ten przykład dobrej praktyki w Austrii będzie pierwszym z wielu przykładów w całej 
Europie, które będą efektem planów gospodarowania wodami w dorzeczu. 

Zakres, w jakim środki służące osiągnięciu dobrego stanu ekologicznego są zbieżne ze 
środkami niezbędnymi do ochrony gatunków i siedlisk chronionych w UE, będzie oczywiście 
uzależniony od indywidualnych okoliczności związanych z każdą jednolitą częścią wód. 
Poprzez tak ścisłe powiązanie ramowej dyrektywy wodnej z dyrektywami dotyczącymi 
środowiska władze krajowe mogą zagwarantować koordynację i wsparcie ze strony różnych 
działań.  

Ramowa dyrektywa wodna powinna mieć ogólnie bardzo korzystny wpływ na ochronę 
gatunków i typów siedlisk chronionych na mocy prawodawstwa UE. Poprzez działanie 
na poziomie całego dorzecza i przyjęcie podejścia ekosystemowego ramowa dyrektywa 
wodna przyczyni się do poprawy jakości wszystkich części wód powierzchniowych 
i podziemnych w UE, zarówno w obrębie obszarów Natura 2000, jak i na rozleglejszych 
obszarach wiejskich, co powinno pomóc w złagodzeniu wielu presji wpływających na 
różnorodność biologiczną w ogóle, a zwłaszcza na zagrożone gatunki i typy siedlisk. 

Istnieją jednak pewne ważne różnice pomiędzy tymi dyrektywami, które trzeba podkreślić. 
Aby pomóc w zrozumieniu wzajemnego oddziaływania wspomnianych trzech dyrektyw, 
Komisja wydała dokument zawierający często zadawane pytania.75 Najważniejsze elementy 
wymieniono poniżej.  

Co w przypadku, gdy w jednej dyrektywie określone są inne normy niż w pozostałych? 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej „tam gdzie więcej niż jeden z celów […] odnosi się 
do danej części wód, stosuje się ten najbardziej restrykcyjny”. Dotyczy to sytuacji, w których dwa cele 
wpływają na ten sam aspekt jakości wody. Na przykład jeżeli określone stężenie fosforu jest 
konieczne do uzyskania dobrego stanu ekologicznego, ale bardziej restrykcyjna wartość jest 
potrzebna do uzyskania właściwego stanu ochrony np. perłoródki rzecznej, zastosowanie ma ta druga 
wartość. Również w tym przypadku sytuację należy oceniać w sposób indywidualny.  

6.2.1. Różne cele środowiskowe, ale podejście skoordynowane 

Pierwsza, największa różnica polega na tym, że chociaż dyrektywy ramowa wodna, ptasia 
i siedliskowa mają zastosowanie do podobnych środowisk, to mają różne cele. Do celów 
ramowej dyrektywy wodnej należy ochrona i poprawa stanu wszystkich wód 
powierzchniowych i podziemnych, aby do 2015 r. uzyskały dobry stan. Z drugiej strony 
dyrektywy ptasia i siedliskowa mają na celu ochronę, zachowanie i przywracanie wybranych 
gatunków i typów siedlisk w tych wodach. Celem jest doprowadzenie ich do właściwego 

                                                            
75 Często zadawane pytania na temat związku między ramową dyrektywą wodną a dyrektywami 
dotyczącymi środowiska dostępne są na stronie internetowej CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversi
ty_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d


 

 

Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 101 

stanu ochrony, na przykład poprzez wyznaczenie specjalnych obszarów (obszary Natura 
2000), zapobieganie dalszemu pogorszaniu się stanu i wprowadzanie pozytywnych środków 
gospodarowania, aby zapewnić poprawę ich stanu. 

A zatem, chociaż ramowa dyrektywa wodna może znacząco przyczyniać się do wdrożenia 
dyrektyw ptasiej i siedliskowej - i odwrotnie - mają one różne wymogi prawne. Odzwierciedla 
to art. 4 ust. 1 lit. c) ramowej dyrektywy wodnej, w którym uznaje się, że cel ramowej 
dyrektywy wodnej może wymagać uzupełnienia przez dodatkowe środki, aby zapewnić 
osiągnięcie celów związanych z ochroną obszarów chronionych. 

Na przykład jeżeli obszar Natura 2000 wyznaczono ze względu na obecność wydr, to poza 
środkami wymaganymi do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego jednolitej części wód 
potrzebne mogą być również dodatkowe środki niezbędne dla ochrony tego gatunku, na 
przykład w celu regulacji przeławiania, chronienia danego gatunku przed niepokojeniem lub 
przywracania jego siedlisk i przeciwdziałania ich fragmentacji. Środki te nie są istotne dla 
spełnienia celów ramowej dyrektywy wodnej, jako że nie przyczyniają się do osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego”, ale mają bezpośrednie znaczenie dla dyrektywy 
siedliskowej, ponieważ pomagają danemu gatunkowi w osiągnięciu właściwego stanu 
ochrony w zasięgu jego występowania. 

Obszary Natura 2000 często są wyznaczane nie tylko ze względu na gatunki słodkowodne, 
ale też z uwagi na pozostałe, niezależne od wody typy siedlisk i gatunki. Na przykład typowy 
obszar Natura 2000 może obejmować odcinek rzeki, tereny podmokłe i skrawek suchego 
lasu na wzgórzu powyżej doliny rzeki. Siedlisko leśne i związane z nim gatunki (np. 
dzięcioły) są integralną częścią obszaru Natura 2000, ale nie są bezpośrednio zależne od 
utrzymania lub poprawy stanu wód. Dlatego ramowa dyrektywa wodna nie obejmuje ochrony 
i poprawy stanu tych pozostałych, niezwiązanych z wodą gatunków i siedlisk. Ich ochrona 
będzie natomiast zależała od wdrożenia środków utworzonych na mocy dyrektyw ptasiej 
i siedliskowej.  

6.2.2. Dobry stan ekologiczny a właściwy stan ochrony 

Jak można zauważyć, cele każdej dyrektywy są wyraźnie oceniane na podstawie różnych 
kryteriów. W przypadku dyrektywy siedliskowej „powodzenie” mierzone jest według tego, czy 
chroniony gatunek lub chronione siedlisko osiągnęły właściwy stan ochrony. W przypadku 
ramowej dyrektywy wodnej powodzenie mierzone jest między innymi na podstawie 
osiągnięcia w częściach wód powierzchniowych w dorzeczu dobrego stanu ekologicznego 
(lub potencjału) i dobrego stanu chemicznego oraz osiągnięcia przez części wód 
podziemnych dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Podstawą oceny przewidzianej w 
ramowej dyrektywie wodnej są tak zwane warunki referencyjne specyficzne dla danego typu 
części wód. Stan każdej jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie jej stanu z tymi 
warunkami referencyjnymi. 

Jak pokazano w poniższej tabeli, w ramowej dyrektywie wodnej w szczególności uwzględnia 
się skład i liczebność wybranych gatunków (fitoplankton, flora wodna, bezkręgowce 
bentosowe i ichtiofauna), a także elementy jakości hydromorfologicznej, warunki chemiczne 
i fizykochemiczne (które obejmują określone zanieczyszczenia na poziomie krajowym). Nie 
bierze się jednak pod uwagę stanu ochrony innych gatunków rzecznych chronionych na 
mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej, takich jak: zimorodek zwyczajny, żółw błotny lub bóbr.  
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Ramka: Dobry stan ekologiczny a właściwy stan ochrony? 

Dobry stan ekologiczny rzeki w oparciu o ramową dyrektywę wodną określa się za pomocą kilku 
czynników: 

(a) elementy biologiczne: 

- skład i liczebność flory wodnej; 

- skład i liczebność bezkręgowców bentosowych; 

- skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny; 

(b) elementy hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne: 

- ilość i dynamika przepływu wód; 

- połączenie z częściami wód podziemnych; 

- ciągłość rzeki; 

- głębokość rzeki i zmienność szerokości; 

- struktura i skład podłoża rzeki; 

- struktura strefy nadbrzeżnej; 

(c) elementy chemiczne i fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne: 

- warunki cieplne, warunki natlenienia, zasolenie, stan zakwaszenia, warunki biogenne; 

- zanieczyszczenia specyficzne zidentyfikowane na poziomie krajowym. 

Są to kluczowe elementy dobrze funkcjonującego ekosystemu rzecznego, ale nie obejmują oceny 
stanu określonych gatunków lub typów siedlisk wymienionych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej, 
obecnych w jednolitej części wód. Tylko jeżeli taki gatunek stanowi zasadniczą część elementów 
biologicznych (np. jest dominującym gatunkiem ryb), będzie też wpływał na stan ekologiczny jednolitej 
części wód. 

W ten sam sposób dyrektywa siedliskowa służy wyłącznie do pomiaru właściwego stanu ochrony na 
podstawie takich cech, jak: zasięg, obszar, wielkość populacji, struktura i funkcje siedlisk lub 
gatunków, ze względu na które wyznaczono dany obszar – nie ogólnego zbiorowiska wodnego. 
W przypadku gatunku chronionego na mocy dyrektywy siedliskowej właściwy stan ochrony zostaje 
osiągnięty, gdy: 

- dany gatunek ma stabilną populację, która w perspektywie długofalowej sama się utrzymuje jako 
zdolny do życia składnik siedlisk przyrodniczych tego gatunku; 

- naturalny zasięg występowania danego gatunku nie zmniejszył się lub prawdopodobnie nie 
zmniejszy się w najbliższej przyszłości; 

- istnieje i prawdopodobnie będzie istniało siedlisko odpowiednio duże do utrzymania populacji 
danego gatunku w perspektywie długofalowej. 

W przypadku typów siedlisk chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej właściwy stan ochrony 
zostaje osiągnięty, gdy: 

- ich naturalny zasięg i obszary, które obejmuje tym zasięgiem, są stabilne lub się zwiększają; oraz 

- określona struktura i funkcje, które są niezbędne dla ich długoterminowego utrzymania istnieją i 
prawdopodobnie będą istniały w dającej się przewidzieć przyszłości; oraz 

- stan ochrony typowych dla nich gatunków jest właściwy. 

Właściwy stan ochrony zarówno typów siedlisk, jak i gatunków jest określany na poziomie 
biogeograficznym (tj. nie na poziomie każdego pojedynczego obszaru lub jednolitej części wód). 
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Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego rzek zasadniczo powinno być również korzystne 
dla rzadkich i zagrożonych gatunków i typów siedlisk chronionych na mocy dyrektyw ptasiej 
i siedliskowej, lecz może istnieć potrzeba przyjęcia dodatkowych środków ochronnych, aby 
zapewnić osiągnięcie celów obu tych dyrektyw dotyczących środowiska. 

6.2.3. Silnie zmienione lub sztuczne części wód a sieć Natura 2000 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ramowej dyrektywy wodnej niektóre jednolite części wód, na które 
duży wpływ ma działalność człowieka, mogą być wyznaczone jako silnie zmienione części 
wód lub sztuczne części wód, jeżeli powstały niedawno wskutek działalności człowieka.76 
W 2005 r. państwa członkowskie dokonały wstępnego wyznaczenia obszarów, wskutek 
czego około 15% części wód powierzchniowych w UE zidentyfikowano jako silnie zmienione, 
a kolejne 4% jako sztuczne. Sytuacja znacznie się różni w poszczególnych państwach 
członkowskich. Dla tych jednolitych części wód celem jest raczej osiągnięcie dobrego 
„potencjału” ekologicznego niż „stanu”. Lecz jak to się odnosi do dyrektyw ptasiej 
i siedliskowej? 

Również w tym przypadku należy mieć na uwadze, że omawiane trzy dyrektywy mają różne 
cele. Nawet jeżeli dany obszar jest wyznaczony jako silnie zmieniona część wód lub 
sztuczna część wód, nadal mogą znajdować się na nim gatunki lub typy siedlisk mające 
znaczenie dla UE, a tym samym możliwe jest wyznaczenie tego obszaru w ramach sieci 
Natura 2000. Oznacza to, że nadal trzeba podejmować działania w celu zagwarantowania, 
że stan ochrony obecnych tam chronionych gatunków i siedlisk jest utrzymany lub 
przywrócony do właściwego stanu ochrony. 

Bardziej restrykcyjne środki mają również zastosowanie, gdy cele sieci Natura 2000 
wymagają bardziej restrykcyjnych warunków ekologicznych w odniesieniu do elementów 
hydromorfologicznych niż te, których wymaga się do uzyskania „dobrego potencjału 
ekologicznego” na mocy ramowej dyrektywy wodnej. Jest to zgodne z art. 4 ust. 2. 

6.2.4. Ocena nowych inwestycji w oparciu o ramową dyrektywę wodną: 
porównanie z odpowiednią oceną na mocy dyrektyw ptasiej i 
siedliskowej 

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej wyłączenia można zastosować w 
przypadku nowych zmian i zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka, 
których skutkiem jest niezapobieganie pogorszeniu się stanu jednolitej części wód lub 
zapobieganie osiągnięciu dobrego stanu lub potencjału ekologicznego bądź dobrego stanu 
wód podziemnych. Może to na przykład obejmować nowe inwestycje związane z żeglugą. 

Wyłączenia te muszą jednak spełniać następujące warunki (art. 4 ust. 7 lit. a)-d)) oraz 
warunki określone w art. 4 ust. 8 i 9:77 

• projekt musi być uzasadniony nadrzędnym interesem społecznym lub korzyści płynące z 
nowych modyfikacji czy zmian dla zdrowia ludzkiego, utrzymania bezpieczeństwa lub 
zrównoważonego rozwoju muszą przeważać nad korzyściami płynącymi z osiągnięcia 
celów ramowej dyrektywy wodnej; 

                                                            
76 Zob. dalsze szczegóły w wytycznych KE nr 4 dotyczących określania i wyznaczania silnie 
zmienionych i sztucznych części wód. 
77 Wytyczne nr 20 dotyczące odstępstw od celów środowiskowych. 
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• konieczne jest podjęcie wszystkich możliwych kroków, aby ograniczyć niekorzystny 
wpływ na stan części wód; 

• cele modyfikacji nie mogą być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie 
korzystniejszą opcję środowiskową; 

• przyczyny modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu; 

• stosowanie wyłączenia nie wyklucza osiągnięcia celów ramowej dyrektywy wodnej 
w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza lub nie przeszkadza 
w osiągnięciu tych celów; 

• projekt jest zgodny z pozostałym prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony 
środowiska; 

• podejmowane są kroki gwarantujące przynajmniej taki sam poziom ochrony, jak w 
istniejącym prawodawstwie wspólnotowym. 

Na mocy dyrektywy siedliskowej (art. 6 ust. 3) plany lub przedsięwzięcia, które 
prawdopodobnie będą oddziaływać na sieć Natura 2000, zarówno oddzielnie, jak 
i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, muszą zostać poddane odpowiedniej 
ocenie, aby ustalić, czy inwestycja może potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszar 
Natura 2000 z punktu widzenia celów jego ochrony. Organ udzielający pozwolenia może 
wyrazić zgodę na plan lub przedsięwzięcie dopiero po wystarczającym upewnieniu się, że 
plan lub przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na spójność danego obszaru (chyba że 
zastosowanie mają przepisy dotyczące odstępstwa na mocy art. 6 ust. 4). 

Jeżeli inwestycja potencjalnie oddziałuje zarówno na cel ramowej dyrektywy wodnej, jak i na 
obszar Natura 2000, wówczas trzeba zastosować obie procedury, ponieważ mają one różny 
przedmiot zainteresowania. Jedna posłuży do oceny tego, czy przedsięwzięcie może 
przeszkadzać w osiągnięciu celów ramowej dyrektywy wodnej, a druga do ocenienia, czy 
przedsięwzięcie będzie niekorzystnie oddziaływać na spójność danego obszaru 
Natura 2000. 

W ramowej dyrektywie wodnej wyraźnie przewiduje się, że inwestycja nie może być 
realizowana, jeżeli jest niezgodna z pozostałym prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony 
środowiska. Innymi słowy, jeżeli przedsięwzięcie nie zagraża osiągnięciu celów ramowej 
dyrektywy wodnej, lecz niekorzystnie oddziałuje na spójność sieci Natura 2000, nie może 
być zatwierdzone w oparciu o ramową dyrektywę wodną, chyba że przyjęta została także 
procedura odstępstwa na mocy art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej. 
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Wytyczne dotyczące ramowej dyrektywy wodnej i sieci Natura 2000 na potrzeby 
transgranicznego wdrażania w Niemczech i Austrii  

Celem projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego „Ramowa dyrektywa wodna UE i sieć Natura 
2000 – transgraniczne wdrażanie w Niemczech i Austrii” jest opracowanie i przetestowanie 
zharmonizowanej procedury i szczegółowych wytycznych na potrzeby międzysektorowego 
i transgranicznego wdrażania ramowej dyrektywy wodnej oraz dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 

Główne zadania obejmują: 

• opracowanie zaleceń dla całej UE dotyczących zharmonizowanej procedury wdrażania unijnych 
dyrektyw w oparciu o wyniki i doświadczenia uzyskane na badanych obszarach; 

• określenie metodyki i możliwości koordynacji procesu planowania w odniesieniu do dwóch 
różnych jednolitych części wód; 

• dostosowanie celów oraz środków ochrony i poprawy stanu siedlisk i gatunków zgodnie 
z załącznikami I, II i IV do dyrektywy siedliskowej; 

• harmonizację udziału społeczeństwa zgodnie z ramową dyrektywą wodną i dyrektywą siedliskową 
oraz zgodnie z indywidualnymi przepisami krajów związkowych. 

Projekt powstał na zlecenie Niemieckiej Organizacji Federalnej na Rzecz Ochrony Przyrody w Bonn 
(BfN), a wykonawcami są Bawarska Akademia Ochrony Przyrody i Zarządzania Krajobrazem (ANL) 
oraz Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU), Instytut 
Hydrobiologii i Zarządzania Ekosystemami Wodnymi (IHG) oraz Instytut Zarządzania Krajobrazem, 
Rekreacji i Planowania Ochrony (ILEN). 

Więcej szczegółów: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html oraz 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. Dyrektywa w sprawie zarządzania zagrożeniem powodziowym  

W listopadzie 2007 r. przyjęto dyrektywę 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim. Ustanawia ona ramy dla oceny ryzyka powodziowego 
i zarządzania nim, w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, związanych 
z powodziami na terytorium Wspólnoty. 

Dyrektywa ta zawiera wymóg, aby państwa członkowskie: 

- przeprowadziły wstępną ocenę ryzyka powodziowego, w trakcie której identyfikuje się 
obszary, na których doszło do poważnych powodzi w przeszłości i gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powodzi w przyszłości (termin do grudnia 
2011 r.); 

- sporządziły mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, na których umieszcza się obszary 
zagrożone powodzią w odniesieniu do danego dorzecza (lub innej uzgodnionej jednostki 
obszaru gospodarowania). Na mapach tych należy również przedstawić potencjalne 
negatywne skutki powodzi, która może wystąpić zgodnie z różnymi scenariuszami 
powodzi, w tym informacje o potencjalnych źródłach zanieczyszczenia środowiska 
w wyniku powodzi, a także obszary chronione, takie jak określone na mocy dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, znajdujące się na tych terenach (termin do grudnia 2013 r.); 

- opracowały plany zarządzania ryzykiem powodziowym na podstawie powyższych 
elementów, które to plany należy sporządzić, koncentrując się na zarządzaniu 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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potencjalnie negatywnymi konsekwencjami powodzi i ograniczaniu tych konsekwencji. 
Plany te powinny obejmować zestaw środków uszeregowanych pod względem 
ważności, związanych ze wszystkimi aspektami zarządzania ryzykiem powodziowym, od 
zapobiegania i ochrony po przygotowanie (np. prognozowanie powodzi i systemy 
wczesnego ostrzegania), uwzględniając cechy danego dorzecza lub zlewni (termin do 
grudnia 2015 r.). 

Ze względu na różnorodność powodzi i ich skutków w całej Europie omawiana dyrektywa nie 
zawiera żadnych bardziej szczegółowych celów w zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla całej Wspólnoty; ich zdefiniowanie pozostawiono państwom 
członkowskim. 

6.3.1. Związek między dyrektywą powodziową a dyrektywami ptasią i 
siedliskową 

Chociaż środki ochrony przeciwpowodziowej często są jednym z czynników prowadzących 
do zmian hydromorfologicznych, istnieje silny związek między celami i metodami 
zarządzania zagrożeniem powodziowym a osiągnięciem celów związanych z jakością wody 
na mocy ramowej dyrektywy wodnej. Dlatego dyrektywa powodziowa obejmuje kilka 
wzajemnych powiązań z ramową dyrektywą wodną, aby zagwarantować koordynację 
procesów wdrażania obu tych aktów prawnych.  

W szczególności w planach zarządzania zagrożeniem powodziowym można wykorzystywać 
uzgodnienia administracyjne opracowane na mocy ramowej dyrektywy wodnej (art. 3 ust. 1 
i 2). Mapy ryzyka powodziowego i plany zarządzania również należy opracowywać w taki 
sposób, aby zapewnić ich skoordynowanie z przeglądem planów gospodarowania wodami 
w dorzeczu, począwszy od 2015 r., lub włączyć je do tego przeglądu. W planach 
zarządzania zagrożeniem powodziowym uwzględnia się również cele środowiskowe, 
o których mowa w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej. 

Dyrektywa powodziowa (motyw 19) odnosi się do ramowej dyrektywy wodnej również 
w przypadku, gdy część wód jest wykorzystywana do wielu celów związanych z różnymi 
formami zrównoważonej działalności człowieka (takich jak zarządzanie ryzykiem 
powodziowym, ekologia, żegluga śródlądowa czy hydroenergetyka) oraz gdy dla części wód 
występują skutki takiego wykorzystywania, ponieważ ramowa dyrektywa wodna przewiduje 
jasny i przejrzysty tryb postępowania w razie takiego wykorzystania i skutków, 
z uwzględnieniem możliwych odstępstw od celów „dobrego stanu” lub „zapobiegania 
pogarszaniu się stanu wód” wyznaczonych w art. 4 tej dyrektywy. 

Jeżeli chodzi o dyrektywy ptasią i siedliskową, poza wymogiem włączenia obszarów 
chronionych do map ryzyka powodziowego (wymienionych w pkt 1 ppkt (i), (iii) i (v) 
załącznika IV do ramowej dyrektywy wodnej) istnieje też konkretne odniesienie, zawarte 
w art. 7, do konieczności uwzględnienia ochrony przyrody w planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Poprzez związki z ramową dyrektywą wodną jest również oczywiste, że 
wszystkie działania podejmowane na mocy dyrektywy powodziowej muszą być zgodnie 
również z wymogami obu tych dyrektyw, na przykład jeżeli środek ochrony 
przeciwpowodziowej wiąże się z ryzykiem oddziaływania na co najmniej jeden obszar 
Natura 2000, musi także zostać poddany procedurze przewidzianej w art. 6 dyrektywy 
siedliskowej, a w stosownych przypadkach należy przeprowadzić odpowiednią ocenę, aby 
oszacować potencjalne oddziaływanie planu lub przedsięwzięcia na spójność obszaru lub 
obszarów Natura 2000. 
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W dyrektywie powodziowej uznaje się również (w motywie 14), że „aby rzeki miały więcej 
miejsca, plany [zarządzania zagrożeniem powodziowym] powinny w miarę możliwości 
uwzględniać utrzymywanie i/lub odnowę tarasów rozlewowych”. Obecnie istnieje wiele 
dowodów wskazujących na to, że utrzymywanie i przywracanie zdrowych ekosystemów 
może być bardzo efektywnym sposobem zapobiegania powodziom i łagodzenia ich skutków 
oraz że będzie to też ważne narzędzie dostosowywania do zmiany klimatu. Często zdrowie 
ekosystemy są również znacznie bardziej opłacalne niż budowle wzniesione przez człowieka 
i dostarczają dodatkowych korzyści dla środowiska pod względem usług ekosystemowych 
i siedlisk na potrzeby różnorodności biologicznej. 

W świetle powyższego nie wydaje się, aby dyrektywa powodziowa wprowadzała dodatkowe 
wymagania związane z transportem wodnym śródlądowym poza tymi, na które już zwrócono 
uwagę w odniesieniu do ramowej dyrektywy wodnej, dyrektyw SOOŚ i OOŚ oraz dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, ponieważ wszystkie działania podejmowane na mocy dyrektywy 
powodziowej muszą być w pełni koordynowane ze wspomnianymi dyrektywami. Zgodnie z 
art. 7 ust. 3 akapit drugi dyrektywy w sprawie ryzyka powodziowego również w planach 
zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględnia się istotne aspekty, takie jak nawigacja 
i infrastruktura portowa. 

6.4. Dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ) oraz dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ) 

Dwa inne ważne akty unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska są 
bezpośrednio związane z rozwojem transportu wodnego śródlądowego:  

- dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko (szerzej znana jako dyrektywa SOOŚ);78 

- dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, ze zmianami 
wprowadzonymi kolejno w 1997 r. (97/11/WE) oraz w 2003 r. (2003/35/WE) – szerzej 
znana jako dyrektywa OOŚ79, zmieniona dyrektywą 209/31/WE. 

6.4.1. Dyrektywa SOOŚ 

Celem dyrektywy SOOŚ jest zagwarantowanie identyfikacji, oceny i uwzględniania skutków 
dla środowiska niektórych planów i programów w czasie ich przygotowania i przed ich 
przyjęciem. 

W tym względzie wymaga się od państw członkowskich: 

                                                            
78 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37 – 
zob. http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm.  
79 Dyrektywa 2003/35/WE przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.U. 
L 156 z 25.6.2003, s. 17. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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•  przygotowania prognoz oddziaływania na środowisko identyfikujących i oceniających 
potencjalnie znaczący wpływ na środowisko poszczególnych planów lub programów oraz 
możliwość wdrożenia rozwiązań alternatywnych w tym zakresie; 

• nadania określonym organom i społeczeństwu możliwości wyrażenia opinii na temat tych 
prognoz oraz projektów planów i programów. Konsultacje takie mają zagwarantować, że 
informacje przedstawione do oceny są wyczerpujące i wiarygodne, a proces 
podejmowania decyzji przejrzysty. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) ma zachęcić do bardziej 
zintegrowanego i skutecznego podejścia do planowania przestrzennego, w którym względy 
ochrony środowiska i różnorodności biologicznej uwzględniane są na wcześniejszym 
i bardziej strategicznym na etapie planowania. Wdrożenie takiego podejścia zwykle 
zmniejsza liczbę konfliktów dotyczących poszczególnych przedsięwzięć na dalszych 
etapach ich realizacji. Umożliwia także korzystniejsze ulokowanie przyszłych przedsięwzięć 
z dala od obszarów, na których byłyby w sprzeczności z ochroną przyrody (zob. również 
szczegółowe informacje na temat zintegrowanego planowania i zarządzania w rozdziale 4). 

SOOŚ jest obowiązkowa dla wielu planów i programów (np. tych przygotowanych 
w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, transportu, 
gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planów 
zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntów), które ustalają ramy dla 
przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego projektów wymienionych w dyrektywie 
OOŚ80. SOOŚ powinna być także przeprowadzana w odniesieniu do wszelkich planów lub 
programów, które, ze względu na potencjalny wpływ na tereny, zostały uznane za 
wymagające oceny na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. 

6.4.2. Dyrektywa OOŚ 

Podczas gdy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (SOOŚ) stosuje się do 
planów i programów, dyrektywa OOŚ ma zastosowanie na poziomie poszczególnych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych. Zatem zezwoleń na przedsięwzięcia81, które mogą 
mieć znaczny wpływ na środowisko, powinno się udzielać jedynie po przeprowadzeniu 
oceny ich możliwych skutków dla środowiska. 

W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na przedsięwzięcia wymagające 
obowiązkowej OOŚ (tzw. przedsięwzięcia wymienione w załączniku I) oraz przedsięwzięcia, 
w ramach których władze państw członkowskich muszą określić, w procedurze zwanej 
ustaleniem obowiązku przeprowadzenia oceny, czy przedsięwzięcia mogą mieć znaczące 
skutki, przy uwzględnieniu kryteriów zawartych w załączniku III do przedmiotowej dyrektywy 
(tzw. przedsięwzięcia wymienione w załączniku II). Do przedsięwzięć wchodzących w zakres 
załącznika I należą przedsięwzięcia dotyczące śródlądowych dróg wodnych i portów 
śródlądowych pozwalających na przepływanie statków o wyporności powyżej 1 350 ton. 
Przedsięwzięcia wchodzące w zakres załącznika II obejmują przedsięwzięcia budowy 
śródlądowych dróg wodnych niewymienione w załączniku I, prace kanalizacyjne i 
przeciwpowodziowe. 
                                                            
80 Przydatne wytyczne na temat sposobu przeprowadzania SOOŚ w odniesieniu do planów i 
programów dotyczących transportu znajdują się w podręczniku BEACON (Building Environmental 
Assessment Consensus), który dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-
studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf.  
81 W dyrektywie OOŚ „przedsięwzięcie” zdefiniowano jako wykonanie prac budowlanych lub innych 
instalacji, systemów lub interwencji w otoczeniu naturalnym i krajobrazie. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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6.4.3. Związek pomiędzy SOOŚ, OOŚ a odpowiednią oceną 

Istnieje wiele podobieństw między procedurami w ramach SOOŚ, OOŚ i procedurą 
odpowiedniej oceny, przeprowadzanymi na podstawie dyrektywy siedliskowej dla planów 
i przedsięwzięć, które wywierają wpływ na obszary należące do sieci Natura 2000. Nie 
oznacza to jednak, że są one tożsame, istnieją między nimi bowiem także istotne różnice 
(zob. tabela). Zatem SOOŚ ani OOŚ nie mogą zastąpić odpowiedniej oceny, jako że 
żadna z tych procedur nie ma nadrzędnego charakteru w stosunku do innej. 

Mogą one, rzecz jasna, być prowadzone równolegle lub odpowiednia ocena może stanowić 
część procedury w ramach OOŚ/SOOŚ, ale w takich przypadkach odpowiednia ocena 
powinna dać się łatwo odróżnić i zidentyfikować w sprawozdaniu dotyczącym środowiska 
w ramach SOOŚ lub w dokumentacji środowiskowej OOŚ. Odpowiednia ocena powinna 
podlegać osobnej sprawozdawczości, tak by jej ustalenia można było odróżnić od ustaleń 
ogólnej SOOŚ lub OOŚ.82 

Jedną z najważniejszych różnic między SOOŚ, OOŚ a odpowiednią oceną na podstawie 
dyrektywy siedliskowej jest to, że dotyczą pomiaru innych aspektów środowiska naturalnego 
i stosują inne kryteria dla określenia „znaczenia” danego skutku. Inną różnicą jest zakres 
stosowania odpowiednich dyrektyw. SOOŚ/OOŚ mają zastosowanie do wszystkich planów 
i przedsięwzięć, które wchodzą w zakres dyrektyw SOOŚ i OOŚ, niezależnie od ich 
proponowanego usytuowania na terytorium UE. Z drugiej strony odpowiednia ocena ma 
zastosowanie wyłącznie do tych planów i przedsięwzięć, które mogą mieć negatywne skutki 
dla obszaru Natura 2000. 

Istnieje również istotna różnica pod względem wyników oceny. W ocenach w ramach OOŚ 
i SOOŚ ustala się wymogi proceduralne, a nie ustala się obowiązkowych norm w zakresie 
środowiska. W ocenie na podstawie dyrektywy siedliskowej natomiast ustanawia się 
konkretne zobowiązania. Innymi słowy, jeśli w wyniku odpowiedniej oceny stwierdza się, że 
dany plan lub przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na spójność danego obszaru Natura 
2000, właściwy organ nie może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia w postaci 
takiej, jaka została przedstawiona, chyba że w drodze wyjątku właściwy organ uruchamia 
specjalne procedury na mocy art. 6 ust. 4. 

Stanowi to kontrast względem OOŚ i SOOŚ, które zostały opracowane tylko po to, by 
w pełni uświadomić organom odpowiedzialnym za planowanie skutki dla środowiska 
proponowanego planu czy przedsięwzięcia, tak by mogły one uwzględnić je w ostatecznej 
decyzji.  

                                                            
82 Zob. wytyczne Komisji: „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 
2000: wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 
92/43/EWG”. 
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Tabela 2: Porównanie procedur odpowiedniej oceny oraz OOŚ i SOOŚ 

 Odpowiednia ocena Ocena oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) 

Strategiczna ocena oddziaływania 
na środowisko (SOOŚ) 

Na jakie rodzaje 
przedsięwzięć 
ocena jest 
ukierunkowana?  

Każdy plan lub 
przedsięwzięcie, które 
samodzielnie lub w 
połączeniu z innymi 
planami/przedsięwzięciami 
mogłyby negatywnie 
oddziaływać na obszar 
Natura 2000 (z wyłączeniem 
planów lub przedsięwzięć 
bezpośrednio związanych z 
zarządzaniem danym 
obszarem). 

Wszystkie 
przedsięwzięcia ujęte 
w załączniku I. Dla 
przedsięwzięć 
wymienionych w 
załączniku II potrzeba 
przeprowadzenia OOŚ 
zostanie określona 
w odniesieniu do 
konkretnego przypadku 
oraz przy użyciu wartości 
progowych lub kryteriów 
ustalonych przez 
państwa członkowskie 
(biorąc pod uwagę 
kryteria z załącznika III). 

Wszelkie plany i programy lub 
zawarte w nich poprawki, które:  
a) zostały przygotowane w 
dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, 
rybołówstwa, energetyki, przemysłu, 
transportu, gospodarki odpadami, 
gospodarki wodnej, telekomunikacji, 
turystyki, planów zagospodarowania 
przestrzennego lub użytkowania 
gruntu i które ustalają ramy dla 
przyszłego zezwolenia na 
inwestycję, dotyczącego projektów 
wymienionych w załącznikach I i II 
do dyrektywy 85/337/EWG, lub 
b) które, ze względu na potencjalny 
wpływ na obszary, zostały uznane 
za wymagające oceny na podstawie 
art. 6 lub 7 dyrektywy 92/43/EWG; 
c) które ustalają ramy dla przyszłego 
zezwolenia na inwestycję 
dotyczącego przedsięwzięć innych 
niż te, o których mowa w lit. a), i 
które zostały uznane za potencjalnie 
mogące powodować znaczący 
wpływ na środowisko. 

Jakie 
oddziaływania 
na przyrodę 
podlegają 
ocenie?  

Należy dokonać oceny pod 
kątem celów ochrony danego 
obszaru (które zostały 
ustalone z uwzględnieniem 
rodzajów gatunków/siedlisk 
dla których obszar ten został 
wyznaczony). Należy ocenić 
te oddziaływania 
(bezpośrednie, pośrednie, 
skumulowane itd.), by 
określić, czy będą szkodliwe 
dla spójności obszaru czy 
nie.  

Bezpośrednie i wszelkie 
pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, 
średnio- i długookresowe, 
stałe i czasowe, 
pozytywne i negatywne 
znaczące skutki 
przedsięwzięcia dla m.in. 
fauny i flory. 

Potencjalnie znaczące skutki dla 
środowiska, w tym dla 
różnorodności biologicznej, 
populacji, zdrowia człowieka, fauny i 
flory, gleby, wody, powietrza, 
klimatu, dóbr materialnych i 
dziedzictwa kultury, w tym 
architektonicznego i 
archeologicznego, krajobrazu oraz 
interakcję między powyższymi 
elementami. 

Kto 
przeprowadza 
ocenę?  

Właściwy organ odpowiada 
za dopilnowanie, by 
odpowiednia ocena została 
przeprowadzona zgodnie z 
wymaganym standardem. W 
związku z oceną wykonawca 
może być zobowiązany do 
przeprowadzenia badań i 
przedstawienia wszelkich 
niezbędnych informacji 
właściwym organom, by 
umożliwić tym ostatnim 
podjęcie w pełni świadomej 
decyzji. Właściwy organ 
powinien, w stosownych 
przypadkach, zebrać także 
odpowiednie informacje z 
innych źródeł. 

Wykonawca/organ. Właściwy organ odpowiedzialny za 
planowanie. 
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Czy prowadzone 
są konsultacje 
z innymi 
organami 
publicznymi? 

Nie są obowiązkowe, lecz 
rekomendowane 
(„w stosownych 
przypadkach”). 

Przed przyjęciem 
wniosku o zezwolenie na 
inwestycję należy 
przeprowadzić 
obowiązkowe 
konsultacje. Państwa 
członkowskie podejmą 
niezbędne kroki w celu 
dopilnowania, by organy, 
których przedsięwzięcie 
może dotyczyć, uzyskały 
możliwość 
przedstawienia swojej 
opinii na temat wniosku 
o zezwolenie na 
inwestycję. Te same 
zasady dotyczą 
konsultacji ze 
społeczeństwem. 

Obowiązkowe – przed przyjęciem 
planu lub programu należy 
przeprowadzić konsultacje. 
Właściwe organy i ogół 
społeczeństwa muszą mieć 
możliwość skutecznego wyrażenia 
swojej opinii na temat projektu planu 
lub programu oraz na temat 
towarzyszącego mu sprawozdania 
dotyczącego środowiska na 
wczesnym etapie, przed przyjęciem 
danego planu lub programu lub 
poddaniem go procedurze 
ustawodawczej. Należy zapewnić 
wystarczającą ilość czasu na 
wyrażenie opinii. Państwa 
członkowskie muszą wyznaczyć 
organy odpowiedzialne za sprawy 
ochrony środowiska, które mają 
brać udział w konsultacjach. 

Jak wiążące są 
wyniki oceny?  

Wiążące. Właściwe organy 
mogą wyrazić zgodę na plan 
lub przedsięwzięcie dopiero 
po upewnieniu się, że nie 
wpłynie on niekorzystnie na 
spójność danego obszaru. 

Wyniki konsultacji oraz 
zebrane informacje 
w ramach OOŚ muszą 
zostać uwzględnione 
w procedurze wydawania 
pozwolenia.  

Sprawozdanie dotyczące 
środowiska, a także wyrażone 
opinie „uwzględnia się” w czasie 
przygotowania planu lub programu 
oraz przed jego przyjęciem lub 
poddaniem procedurze 
ustawodawczej. 

 



 

 

112 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

ZAŁĄCZNIK I 

Obszary Natura 2000 wzdłuż 13 największych rzek nizinnych Europy 

Mapy obszarów Natura 2000 wzdłuż 13 rzek  

Aby zilustrować skalę wyznaczenia obszarów Natura 2000 wzdłuż największych rzek 
Europy, a także rodzaje chronionych gatunków i typy siedlisk, ze względu na które 
wyznaczono te obszary, przeprowadzono analizę 13 najważniejszych rzek nizinnych w 
Europie. Te 13 rzek wybrano ze względu na fakt, że najlepiej reprezentują typ rzek, które 
zwykle wykorzystuje się do żeglugi śródlądowej. 

Dla każdej z tych rzek zestaw danych przestrzennych sieci Natura 2000 nałożono na zestaw 
danych przestrzennych dotyczących danej rzeki, utworzony w ramach Europejskiego 
Systemu Informacji Wodnej na potrzeby ramowej dyrektywy wodnej. Celem było 
zidentyfikowanie i odwzorowanie na mapie tych obszarów Natura 2000, które znajdują się 
w strefie buforowej szerokiej na 2,5 km od każdego brzegu rzeki. Trzeba było zastosować 
strefę buforową o szerokości 2,5 km ze względu na niską rozdzielczość danych 
przestrzennych dotyczących rzek, która uniemożliwiła utworzenie węższych stref 
buforowych. 

Ten duży bufor powoduje ryzyko, że niektóre ze zidentyfikowanych obszarów nie są 
bezpośrednio związane z rzekami, ale po prostu leżą w strefie buforowej o szerokości 
2,5 km od każdego brzegu rzeki. Na przykład mogą do nich należeć obszary Natura 2000, 
które zawierają lasy lub użytki zielone położone na zboczach wzgórz powyżej doliny rzeki 
i które z tego względu nie są hydrologicznie połączone z rzeką. Ponadto ponieważ obszary 
Natura 2000 często składają się z wielu różnych siedlisk w obrębie jednego obszaru, może 
się zdarzyć, że tylko część danego obszaru obejmuje siedliska słodkowodne lub siedliska 
zależne od rzeki.  

Dlatego wyniki przedstawione poniżej należy traktować z ostrożnością, ponieważ stanowią 
przegląd wszystkich obszarów Natura 2000 położonych w obrębie strefy buforowej 
o szerokości 2,5 km od każdego brzegu rzeki i nie są ograniczone do obszarów całkowicie 
lub w większości związanych z samą rzeką lub zależnych od niej. Informacje te są jednak 
przydatne dla celów niniejszych wytycznych, ponieważ stanowią dla stron zainteresowanych 
transportem wodnym śródlądowym wskazówkę co do odcinków tych rzek, które są objęte 
siecią Natura 2000. Na końcu niniejszego załącznika znajduje się szereg bardziej 
szczegółowych map każdej z 13 rzek.  

Więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych obszarów Natura 2000 można 
znaleźć na stronie internetowej Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/#. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Typowe gatunki i typy siedlisk, ze względu na które wyznaczono 
obszary Natura 2000 

Poniższe tabele zawierają wykaz słodkowodnych gatunków i typów siedlisk, dla których 
najczęściej wyznaczano powyższe obszary Natura 200 wzdłuż 13 najważniejszych rzek. 
W tabelach tych wymieniono gatunki i typy siedlisk, które można znaleźć w samej rzece lub 
w strefie przybrzeżnej lub w siedliskach na terenach podmokłych, które są zależne od rzeki 
lub z nią związane (lasy łęgowe, podmokłe łąki, mokradła, bagna itd.).  

Stanowi to wskazówkę co do rodzaju gatunków i typów siedlisk, które wymagają szczególnej 
uwagi przy opracowywaniu zintegrowanych przedsięwzięć opisanych w rozdziale 4 lub 
w trakcie przeprowadzania odpowiedniej oceny na mocy dyrektywy siedliskowej, o czym 
mowa w rozdziale 5. 

Wykaz ten nie zapewnia pełnego przeglądu wszystkich słodkowodnych gatunków lub typów 
siedlisk wymienionych w obu dyrektywach dotyczących środowiska, które są chronione w 
UE i występują w rzekach w Europie. Obejmuje tylko te gatunki i typy siedlisk, które zwykle 
występują wzdłuż 13 rzek nizinnych objętych badaniem. W innym wypadku wykaz byłby 
znacznie dłuższy, ponieważ na przykład obejmowałby gatunki występujące również w 
mniejszych górskich rzekach i ciekach wodnych. 

Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone również na przykład dla ochrony wychuchola 
pirenejskiego (Galemys pyrenaicus), ale gatunku tego nie wymieniono poniżej, ponieważ 
występują wyłącznie w małych strumieniach górskich w Pirenejach, które oczywiście nie są 
wykorzystywane do celów komercyjnej żeglugi śródlądowej. To samo dotyczy takich typów 
siedlisk, jak 6450 „Północne borealne łąki zalewowe” lub 3290 „Okresowo płynące rzeki 
obszaru śródziemnomorskiego z Paspalo-Agrostidion”, które są objęte siecią Natura 2000, 
ale zasadniczo nie występują w większych rzekach środkowej Europy. 

Tabela 1: Typy siedlisk chronione na mocy dyrektywy siedliskowej (załącznik I), ze względu na które 
wyznaczono obszary Natura 2000 wzdłuż co najmniej jednej z 13 najważniejszych rzek UE: 

 

Kod 
siedliska Typ siedliska 

3130 Oligotroficzne do mezotroficznych wody stojące z roślinnością Littorelletea 
uniflorae oraz/lub Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Twarde oligomezotroficzne wody z roślinnością bentosową formacji tzw. 
„łąki” ramienicowe (Chara spp.) 

3150 Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością 
typu Magnopotamion lub Hydrocharition 

3160 Naturalne jeziora i stawy dystroficzne 
3260 Pływające zbiorowiska wodnych jaskrów w rzekach równinnych i 

podgórskich z roślinnością Ranunculion fluitantis oraz Callitricho-Batrachion 
3270 Rzeki podgórskie z roślinnością Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p. 
3280 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Paspalo-

Agrostidion i wiszące zasłony z Salix oraz Populus alba 
6410 Łąki z Molinia na kredzie, torfie lub glinie (Molinion caeruleae) 
6420 Śródziemnomorskie ziołorośla i łąki trzęślicowe Molinio-Holoschoenion  
6430 Ziołorośla eutroficzne płaskowyżów, górskie i alpejskie 
6440 Łąki zalewowe dolin rzek z Cnidion dubii  
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6510 Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7140 Grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska 
7230 Alkaliczne mokradła 
91E0 Lasy aluwialne z Alnus glutinosa oraz Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
91F0 Nadbrzeżne lasy mieszane (łęgi) z Quercus robur, Ulmus laevis oraz Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, nad dużymi rzekami 
(Ulmenion minoris) 

92A0 Lasy galeriowe z Salix alba oraz Populus alba 
92D0 Śródziemnomorskie lasy nadrzeczne i zarośla wawrzynolistne (Nerio-

Tamaricetea oraz Securinegion tinctoriae) 
 

 



 

 

116 Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

Tabela 2: Gatunki chronione na mocy dyrektywy siedliskowej (załącznik II) i dyrektywy ptasiej 
(załącznik I), ze względu na które wyznaczono obszary Natura 2000 wzdłuż co najmniej jednej z 13 
najważniejszych rzek 
UE83:

HABITATS DIRECTIVE    freshwater associated 
wetland 
habitats

N° river 
N2000 sites 

with this 
species

BIRDS AND HABITATS 
DIRECTIVES

fresh     
water

forests 
associated 
with rivers

associated 
wetland 
habitats

N° river 
N2000 sites 

with this 
species

Fish species Birds
Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279
Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232
Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161
Aspius aspius x 151 Picus canus x 164
Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150
Lampetra planeri anadromous 114 Botaurus stellaris x 134
Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129
Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129
Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129
Petromyzon marinus - anadromous 66 Sterna hirundo x 128
Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117
Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116
Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116
Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116
Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109
Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107
Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104
Alosa fallax anadromous 27 Cygnus cygnus x x 98
Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81
Eudontomyzon spp (Danube) x 25 Nycticorax nycticorax x 80
Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75
Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72
Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71
Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68
Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55
Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53
Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50
Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50
Coregonus oxyrhynchus anadromous 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47
Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45
Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44
Invertebrates Gavia stellata x 41
Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40
Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38
Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26
Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22
Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21
Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18
Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15
Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14
Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11
Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9
Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8
Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6
Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3
Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3
Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2
Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1
Plants Mammals*
Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171
Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161
Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43
Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7
Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1
Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1
Luronium natans x 9 Amphibians
Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212
Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138
Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136
Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6
Triturus carnifex x 4
Reptiles 

                                                            
83 Nazwy gatunków odpowiadają nazwom oficjalnym zawartym w załącznikach do dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 
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ZAŁĄCZNIK II 

Śródlądowe drogi wodne w zaproponowanej nowej sieci bazowej TEN-T84 

 

                                                            
84 COM(2011) 650 załącznik I - tom 02, wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. 
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ZAŁĄCZNIK III 

Istotne dokumenty i wytyczne Komisji 

Najważniejsze wytyczne Komisji związane z dyrektywami ptasią i 
siedliskową 

- Komisja Europejska (2000), Zarządzanie obszarami Natura 2000: postanowienia artykułu 6 
dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich.   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pl.pdf 

- Komisja Europejska (2002), Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary 
Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
siedliskowej 92/43/EWG. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf  

- Komisja Europejska (2007), Wytyczne dotyczące art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. 
Wyjaśnienie pojęć: rozwiązania alternatywne, konieczne wymogi nadrzędnego interesu 
publicznego, środki kompensujące, ogólna spójność, opinia Komisji.   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_pl.pdf  

- Komisja Europejska (2010), Wytyczne - Wdrożenie Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej na obszarach 
przyujściowych i w strefach przybrzeżnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i pogłębiania 
portów.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-pl.pdf 

- Komisja Europejska (2007), Wytyczne dotyczące ścisłej ochrony gatunków zwierząt ważnych dla 
Wspólnoty na podstawie dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, 87 stron.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Komisja Europejska (2006), Nature and Biodiversity Cases - Ruling of the European Court of 
Justice [Sprawy dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej - orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości]   
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf   

- Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji: Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał 
naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., Bruksela, 
3.5.2011 r., COM(2011) 244 final 

- Komisja Europejska (2009), Sprawozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i 
gatunków wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej, Bruksela, 13.7.2009 r., COM(2009) 
358 final,   
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF  

- Komisja Europejska (2001), Komunikat Komisji: Zrównoważona Europa — lepszy świat: strategia 
Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonego (propozycja Komisji na szczyt Rady 
Europejskiej w Göteborgu), Bruksela, 15.5.2001 r., COM(2001) 264 final 

- Komisja Europejska, Przeglądarka Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu  

Najważniejsze wytyczne Komisji związane z ramową dyrektywą wodną 

- Komisja Europejska (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts [Wspólna strategia wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej (2000/60/WE) - Analiza presji], wytyczne nr 3, 157 stron.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_pl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-pl.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF
http://natura2000.eea.europa.eu/
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3
spressuress/_EN_1.0_&a=d  

- Komisja Europejska (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies 
[Wspólna strategia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) - Identyfikacja i 
wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód], wytyczne nr 4, 14 stron.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&s
b=Title 

- Komisja Europejska, (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), Transitional and coastal waters-Typology, Reference conditions and 
classification systems [Wspólna strategia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) - 
Wody przejściowe i przybrzeżne – typologia, warunki referencyjne i systemy klasyfikacji], 
wytyczne nr 5, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 116 stron.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&s
b=Title 

- Komisja Europejska (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) The role of wetlands in the Water Framework Directive [Wspólna strategia 
wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) – Rola terenów podmokłych w ramowej 
dyrektywie wodnej], wytyczne nr 12, 69 stron. 

- Komisja Europejska (2005), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document No. 13: Overall approach to the classification of ecological 
status and ecological potential [Wspólna strategia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej 
(2000/60/WE). Wytyczne nr 13: Ogólne podejście do klasyfikacji dobrego stanu ekologicznego i 
dobrego potencjału ekologicznego] 

- Komisja Europejska (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive. Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Directive 
allowed for new modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7) 
[Wspólna strategia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. Odstępstwa od celów środowiskowych 
ramowej dyrektywy wodnej dopuszczalne dla nowych zmian i nowych zrównoważonych form 
działalności gospodarczej (art. 4 ust. ramowej dyrektywy wodnej)], document programowy.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_
objectives&vm=detailed&sb=Title 

- EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal zones 
[Wytyczne KE w sprawie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego przyrody na obszarach 
przyujściowych i w strefach przybrzeżnych] – Komisja Europejska (2006), WFD and Hydro-
morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and flood defence activities 
Recommendations for better policy integration [Ramowa dyrektywa wodna i presje 
hydromorfologiczne. Energetyka wodna, żegluga i ochrona przeciwpowodziowa - zalecenia w 
zakresie lepszej integracji polityk], dokument programowy, 44 strony.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y&vm=detailed&sb=Title 

- Komisja Europejska (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in 
managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works 
designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive [Ramowa dyrektywa 
wodna i presje hydromorfologiczne. Dobre praktyki w zakresie zarządzania oddziaływaniem 
systemów energetyki wodnej, prac związanych z ochroną przeciwpowodziową i prac na rzecz 
ułatwienia żeglugi na środowisko na podstawie ramowej dyrektywy wodnej], 68 stron.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y&vm=detailed&sb=Title 

- Komisja Europejska (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially 
relevant to the improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures 
[Ramowa dyrektywa wodna i presje hydromorfologiczne. Studia przypadku potencjalnie istotne 
dla poprawy stanu/potencjału ekologicznego poprzez środki mające na celu 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title


 

 

133Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 

odtwarzanie/łagodzenie].  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Komisja Europejska (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document on exemptions to the environmental objectives [Wspólna 
strategia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) - Wytyczne dotyczące odstępstw 
od celów środowiskowych], wytyczne nr 20, 46 stron.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_
mars09pdf/_EN_1.0_&a=d  

- Komisja Europejska, (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), River and lakes – Typology, Reference conditions and classification 
systems [Wspólna strategia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) - Rzeki i jeziora 
– typologia, warunki referencyjne i systemy klasyfikacji], wytyczne nr 10, 94 strony.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos1
0sreference/_EN_1.0_&a=d  

- Wyniki wspólnych warsztatów na temat różnorodności biologicznej i wód oraz powiązań pomiędzy 
prawodawstwem UE dotyczącym środowiska i wody. Najważniejsze dokumenty: często 
zadawane pytania (wersja 1), stan na czerwiec 2010 r.; studia przypadku (wersja 1), stan na 
czerwiec 2010 r.   
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversit
y_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

- Commission note: towards better environmental options for flood risk management [Nota Komisji: 
w kierunku lepszych wariantów środowiskowych w odniesieniu do zarządzania ryzykiem 
powodziowym], 2011  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_man
agement&vm=detailed&sb=Title  

Wytyczne Komisji dotyczące dyrektyw OOŚ i SOOŚ 

- Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive, 2008  
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

- Wdrażanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko,  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_e
ia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d  

Dokumenty programowe Komisji dotyczące transportu  

- Komisja Europejska (2011), Biała księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 
28.3.2011 r., COM(2011) 144 final  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF 

- Komisja Europejska (2011), Commission staff working Document accompanying the White Paper 
- Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient 
transport system [Dokument roboczy służb Komisji – dokument towarzyszący białej księdze – 
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu], 28.3.2011 r., SEC(2011) 391 final  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Komisja Europejska (2011), Proposal for a Regulation on Union guidelines for the development of 
the trans-European transport network [Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej], 18.10.2011 r., COM(2011) 650/2  
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf
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- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
Connecting Europe Facility [Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”], COM(2011) 665/3, październik 2011 r. 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf  

- Komisja Europejska (2011), staff working document: Mid-term progress report on the 
implementation of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway 
transport [Dokument roboczy służb Komisji: Sprawozdanie śródokresowe z przebiegu realizacji 
programu działań NAIADES na rzecz żeglugi śródlądowej], Bruksela, 04.04.2011 r., 
SEC(2011)453 final  http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

- PLATINA (2010) Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning [Podręcznik 
dobrych praktyk w zakresie planowania dróg wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju]  
http://www.naiades.info/downloads 

- Komisja Europejska (2010), Komunikat: Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju, Bruksela, 
8.12.2010 r., COM(2010) 715 final  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:PL:PDF 

- Komisja Europejska (2009), Komunikat: Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku 
zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, 
Bruksela, 17.6.2009 r., COM(2009) 279 final   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:PL:PDF 

- Komisja Europejska (2009), Zielona księga TEN-T: Przegląd polityki. W kierunku lepiej 
zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej, 
COM(2009) 44 final 

- Komisja Europejska (2007), Komunikat Komisji: Sieci transeuropejskie: W kierunku podejścia 
zintegrowanego, 21.3.2007 r., COM(2007) 135 final  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0135:FIN:PL:PDF  

- Komisja Europejska (2006), Komunikat Komisji w sprawie promocji żeglugi śródlądowej 
„NAIADES” - Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej, 
17.1.2006 r., COM(2006) 6 final  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:PL:PDF  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf
http://www.naiades.info/downloads
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0135:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:PL:PDF
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ZAŁĄCZNIK IV  

Pozostałe dokumenty wykorzystane podczas przygotowywania niniejszych 
wytycznych 

- Le Fluvial, un Mode de Transport à Forte Valeur Ajoutée, L’avenir du transport de marchandises 
et de la navigation fluviale en Europe 2010-2011, Bureau D’information sur la navigation fluviale, 
2008 r. 

- Inland Navigation in Europe – Market Observation [Żegluga śródlądowa w Europie - obserwacja 
rynku]; Centralna Komisja Żeglugi na Renie i Komisja Europejska, czerwiec 2010 r. 

- Europejska Konferencja Ministrów Transportu; śródlądowe drogi wodne i ochrona środowiska, 
EKMT 2006 r. 

- Europejska Konferencja Ministrów Transportu; wzmacnianie transportu wodnego śródlądowego, 
paneuropejska współpraca na rzecz postępu, EKMT 2006. 

- Europejska Konferencja Ministrów Transportu; rezolucja nr 92/2 w sprawie nowej klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych {CEMT/CM(92)6/final}. 

- Wspólne oświadczenie w sprawie wytycznych w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej oraz 
ochrony środowiska w dorzeczu Dunaju, ISRBC. 

- TEN -T Trans European Transport Network: Implementation of the Priority Projects - Progress 
Report 2010 [TEN-T – transeuropejska sieć transportowa: wdrożenie projektów priorytetowych, 
sprawozdanie z postępów 2010], czerwiec 2010 r. 

- TEN -T Trans European Transport Network: Implementation of the Priority Projects - Progress 
Report, May 2008 – Informal Transport Council [TEN-T – transeuropejska sieć transportowa: 
wdrożenie projektów priorytetowych, sprawozdanie z postępów, maj 2008 – nieformalna Rada ds. 
Transportu], Brdo, 6 maja 2008 r. 

- Trans-European Transport Network (TEN-T): Selection of projects for the TEN-T multi-annual 
programme 2007-2013 and the annual TEN-T programme 2007 [TEN-T – transeuropejska sieć 
transportowa: wybór projektów dla wieloletniego programu TEN-T na lata 2007-2013 i rocznego 
program TEN-T na 2007 r.], MEMO/07/491, Bruksela, 21 listopada 2007 r. 

- A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system 
Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of 
the evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term 
development of the CTP D3 – European Commission study - Final Report [Zrównoważona 
przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i 
przyjaznego użytkownikowi systemu. Ocena wspólnej polityki transportowej UE od 2000 do 
2008 r. oraz analiza rozwoju i struktury europejskiego sektora transportu w kontekście 
długoterminowego rozwoju CTP D3 – badanie Komisji Europejskiej – sprawozdanie końcowe], 
sierpień 2009 r. 

- Projekt PINE – Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe [Perspektywy żeglugi 
śródlądowej w rozszerzonej Europie]. Zwięzłe sprawozdanie końcowe, marzec 2004 r. 

- Stanowisko PIANC (Międzynarodowego Stowarzyszenia Żeglugowego) „Working with Nature” 
[Współpraca z przyrodą], październik 2008 r. 

- PIANC – EnviCom – grupa zadaniowa 3 – Climate Change and Navigation [Zmiana klimatu a 
żegluga]. 
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Waterborne transport, ports and waterways: A review of climate change drivers, impacts, 
responses and mitigation [Transport wodny, porty i drogi wodne: Przegląd czynników 
wywołujących zmianę klimatu, skutków tej zmiany, reakcji na nią i sposobów jej łagodzenia]. 

- PIANC – EnviCom – sprawozdanie WG 6 – 2003 r. 

Guidelines for Sustainable Inland Waterways and Navigation [Wytyczne dotyczące śródlądowych 
dróg wodnych i żeglugi zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju]. 

- PIANC – sprawozdanie nr 99 – 2008 r. 

Considerations to reduce environmental impacts of vessels [Względy przemawiające za 
ograniczeniem oddziaływania jednostek pływających na środowisko]. 

- PIANC – sprawozdanie nr 100 – 2009 r. 

Dredging Management Practices for the Environment – A Structured Selection Approach [Praktyki 
w zakresie zarządzania pogłębianiem na rzecz ochrony środowiska – zorganizowane podejście do 
wyboru]. 

- PIANC – sprawozdanie nr 107 – 2009 r. 

Sustainable waterways within the context of navigation and flood management [Drogi wodne 
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju w kontekście żeglugi i zarządzania ryzykiem 
powodziowym]. 

- Transport wodny – różne sprawozdania Inland Navigation Europe (INE). 

- Środowisko naturalne w Europie – stan i perspektywy 2010 r., Europejska Agencja Środowiska, 
Kopenhaga, 2010 r.  http://www.eea.europa.eu/soer  

- Assessing Europe’s Biodiversity – The 2010 Report [Ocena różnorodności biologicznej w 
Europie – sprawozdanie za 2010 r.], Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga, 2010 r.  
www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84   

- Freshwater Ecosystems –  10 Messages for 2010 [Ekosystemy słodkowodne – 10 przesłań na 
2010 r.], Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga, 2010 r. 
www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1  

- Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, kwiecień 2008 r. 

- Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von 
Bundeswasserstraßen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, maj 2009 r. 

- Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für 
Verkehr,  Bau und Stadtentwicklung, czerwiec 2007 r. 

- Grundsätze für das Fachkonzept der Unterhaltung der Elbe zwischen Tsechien und Geesthacht 
mit Erläuterungen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, maj 2005 r. 

- Tagungsband Wasserstraßen – Verkehrswege und Lebensraum in der Kulturlandschaft 
Berückzichtigung ökologischer Belange an Bundeswasserstraßen Symposium am 11 September 
2007 in Bonn Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, marzec 2008 r. 

- Empfehlung für Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen beim Ausbau von 
Bundeswasserstraßen 2. überarbete Fassung Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, czerwiec 2006 r. 

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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- Rahmenkonzept Unterhaltung Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßr, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, lipiec 2010 r. 

- Bericht: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für 
Projeckte an Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt fur Gewässer kunde, BFG. 

- Mitteilungen Nr 26: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH- 
Verträglichkeiteinschätzung für Projekte an Bundeswasserstrassen,  Bundesanstalt fur 
Gewässerkunde, BFG maj 2004 r. 

- Mitteilungen N28: Possibilities to improve the ecological status of Federal waterways in 
Germany, a collection of case studies, Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG marzec 2009 r. 

- Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässerin Nordrhein-Westfalen, Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landeswirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 2010 r. 

- Wasserrahmenrichtinie und Natura 2000, Gemeinsame Umsetzung in Deutschland under 
Österreich am Beispiel der Grenzflüsse Salzach und Inn, BV Helft 85, Bundesamt für 
Naturschutz, BFN, 2010 r. 

- Planning a future for the inland waterways  A Good Practice Guide [Planowanie przyszłości 
śródlądowych dróg wodnych - Poradnik dotyczący dobrych praktyk], Inland Waterways Amenity 
Advisory Council (Komitet Doradczy ds. Śródlądowych Dróg Wodnych), Defra, IWAAC, DTLR, 
grudzień 2001 r. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive (Brytyjska Techniczna Grupa 
Doradcza ds. Ramowej Dyrektywy Wodnej) Guidance on the Identification of Natura Protected 
Areas [Wytyczne dotyczące identyfikacji chronionych obszarów sieci Natura] (final), projekt 
roboczy opracowany przez UKTAG. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Present Deterioration of Status 
[Obecne pogarszanie się stanu], projekt roboczy opracowany przez UKTAG. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Guidance on determining 
whether Natura 2000 Protected Areas are meeting the requirements of Article 4(1c) for the 1st 
RBMP [Wytyczne dotyczące określenia, czy obszary chronione sieci Natura 2000 spełniają 
wymogi zawarte w art. 4 ust. 1 lit. c) pierwszego planu gospodarowania wodami w dorzeczu] 
(final), projekt roboczy opracowany przez UKTAG. 

- Environmental Impact of Inland Shipping and Waterway Development [Wpływ na środowisko 
statków żeglugi śródlądowej i rozwoju dróg wodnych] – DGG/TB/2600415 projekt sprawozdania 
końcowego – streszczenie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Holandia, sierpień 2006 r. 

- LIFE and Europe’s rivers; Protecting and improving our water resources [LIFE i rzeki Europy; 
Ochrona i rozwój naszych zasobów wodnych], seria „LIFE Focus”, Komisja Europejska, 2007 r. 

- LIFE in UK Rivers – A Life Nature Project Conserving Natura 2000 Rivers – Appendix 2.48 
[Program LIFE w odniesieniu do brytyjskich rzek – Projekt ochrony rzek należących do sieci 
Natura 2000 – załącznik 2.48]. 

- Program LIFE;  Rhin Vivant – die naturlichen, Lebensräume des Rheins revitalisieren. 

- The Rhine – A River and its Relations [Ren – rzeka i jej relacje]; Internatiaonale Kommission zum 
Schutz des Rheins. 

- Working Thesis to resolve potential conflicts in European policy regarding inland navigation and 
nature protection [Praca naukowa na temat rozwiązania potencjalnych konfliktów w europejskiej 
polityce dotyczącej żeglugi śródlądowej i ochrony przyrody], operacyjne sprawozdanie 
sytuacyjne – wersja 2, WELL Consulting (nieopublikowane), 2009 r. 
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- TEN-T and Natura 2000: The Way Forward; An assessment of the potential impact of the TEN-T 
Priority Projects on Natura 2000 [TEN-T i sieć Natura 2000: Przyszłe działania; Ocena 
potencjalnego wpływu projektów priorytetowych TEN-T na obszary Natura 2000]. RSPB, maj 
2008 r. 

- The Danube – A lifeline or just a navigation corridor; WWF Position paper on inland navigation 
on the Danube [Dunaj – szlak życia czy po prostu szlak żeglugowy; stanowisko WWF w sprawie 
żeglugi śródlądowej na Dunaju], grudzień 2005 r. 

- Waterway Transport on Europe’s Lifeline, the Danube Impacts, Threats and Opportunities 
[Transport wodny po szlaku życia Europy - skutki, zagrożenia i szanse dla Dunaju], Wiedeń, 
styczeń 2002 r. 

- Standards for Ecologically successful river restoration [Normy dotyczące udanej pod względem 
ekologicznym regeneracji rzek], 2005, artykuł [w:] Journal of Applied Ecology, wyd. 42, s. 208-
217. 

- La restauration des fonctionnalités écologiques des voies navigables, styczeń 2004 r., Voies 
Navigables de France. 

- Assisting integrated planning on waterways by modeling techniques – the Integrated Floodplain 
Response Model [Wspomaganie zintegrowanego planowania dróg wodnych za pomocą technik 
modelowania - zintegrowany model reagowania na terasach zalewowych], INFORM, 38. 
konferencja IAD – czerwiec 2010 r., Drezno, Niemcy. 

- Environmentally Friendly Inland Waterway Ship Design for the Danube River [Przyjazne dla 
środowiska projekty statków żeglugi środlądowej przeznaczonych na rzekę Dunaj], streszczenie. 

- World Wide Fund for Nature International, program Dunaj-Karpaty, 2009 r. 

- Ecology, navigation and sustainable planning in the Danube River Basin [Ekologia, żegluga i 
zrównoważone planowanie w dorzeczu Dunaju] H. Habersack, M. Jungwirth i B. Vogel. 

- Alterations of Riparian Ecosystems Caused by River Regulation [Zmiana ekosystemów 
przybrzeżnych spowodowana przez regulację biegu rzeki], artykuł Christera Nilssona i Kajsy 
Berggren, Bio Science, tom 50 nr 9, wrzesień 2000 r. 

- Riparian Zones: Where biogeochemistry meets biodiversity in management practice [Strefy 
przybrzeżne: gdzie biogeochemia styka się z różnorodnością biologiczną w praktykach 
w zakresie zarządzania], dokument specjalny opublikowany w Polish Journal of Ecology, 2004 r. 

- The Ecology of Interfaces: Riparian Zones [Ekologia wzajemnych powiązań: strefy przybrzeżne], 
artykuł opublikowany w Annual Reviews, 1997 r. 

- Floodplain River Ecology and the Concept of River Ecological Health [Ekologia recznych teras 
zalewowych i koncepcja zdrowia ekologicznego rzeki], Kenneth Lubinski, [w:] Floodplain River 
ecology. 

- Management and Restoration of Natura 2000 sites in the Doviné River Basin: Pilot project for a 
combined implementation of the EU Water Framework Directive and the EU Birds and Habitats 
Directive in Lithuania [Gospodarowanie obszarami Natura 2000 w dorzeczu rzeki Doviné i 
odtwarzanie obszarów: projekt pilotażowy na potrzeby łączonego wdrażania unijnej ramowej 
dyrektywy wodnej i unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej na Litwie], czerwiec 2006 r. 

- Economic instruments in the Water Framework Directive: An opportunity for Water protection 
[Instrument gospodarcze w ramowej dyrektywie wodnej: okazja dla ochrony wód], dokument 
programowy Grüne Liga e.V, 2011 r. 
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- Save the Danube as a lifeline: Steps towards sustainable navigation [Ratować Dunaj jako linię 
życia: kroki w kierunku zrównoważonej żeglugi], wspólne stanowisko organizacji pozarządowych 
na temat żeglugi w dorzeczu Dunaju, październik 2009 r. 
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