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W nawiązaniu do pisma z dnia 04.09.2017 r. (data wpływu 07.10.2017 r.), zawierającego szereg
postulatów w związku z powtarzającym się zjawiskiem masowego śnięcia ryb na obszarze OPZW
Opole, oraz w ślad za pismem z dnia 04.10.2017 r. znak DZS-I.052.30.2017.RC—288, uprzejmie
informujęjak następuje.

Ww. pismo OPZW Opole 2 dnia 04.09.2017 r. wpłynęło do Ministerstwa Środowiska także od innych
organów, do których zwrócił się Pan w tej samej sprawie, tj. z KPRM przy piśmie z dnia 09.09.2017 r.,
znak SPRM.214.24.1.2017.JG, oraz przy piśmie MSWiA z dnia 14.09.2017 r., znak DOLiZK-ZK-540-
60/2017. Ponadto do Ministra Środowiska wpłynęła w sprawie masowego śnięcia ryb na Nysie
Kłodzkiej interpelacja posła Witolda Zembaczyńskiego z dnia 15.09.2017 r. K8INT15432, w której

zadano pięć pytań, z których cztery pokrywają się z postulatami PZW, na które została udzielona
odpowiedź pismem z dnia 25.10.2017 r., znak DZŚ-1.070.35.2017.RC. Niniejsza odpowiedż została
udzielona zgodnie z właściwością tut. organu, z wykorzystaniem wyjaśnień i informacji uzyskanych
od właściwych organów nadzorowanych przez Ministra Środowiska: Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (GIOŚ), Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Dodatkowo uprzejmie infomiuję, że Pana pismo z dnia 04.09.2017 r., które wpłynęło do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, zostało przekazane pismem z dnia 18 września 2017 r., znak
WOOŚ.074.509.2017.1M, do: Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Jednocześnie Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowisku w Opolu wskazał, że poruszane w piśmie OPZW Opole zagadnienia nie leżą

w zakresie jego kompetencji, w tym wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 - t.j. z późn. zm.), z uwagi na fakt, iż

śnięte ryby nie były objęte ochroną gatunkową - nie spełniona została przesłanka szkody w środowisku

w gatunkach chronionych w rozumieniu ww. ustawy. Natomiast GDOS pismo OPZW Opole 2 dnia
4 września 2017 r. przekazał zgodnie z właściwością do GIOŚ, z prośbą o podjęcie stosownych działań.

GIOŚ wyjaśnił, że śnięcie ryb poniżej zbiornika Otmuchów (22-23 sierpnia 2017 r.) na rzece Nysie
Kłodzkiej było konsekwencją niedotlenienia wód, do czego przyczyniła się wysoka temperatura oraz
nadmierny rozrost sinic. Działania Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
(WIOŚ) po otrzymaniu informacji były natychmiastowe, a polegały na poinformowaniu o sprawie
służby zarządzania kryzysowego powiatu nyskiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Opolskiego, jednostki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu oraz
Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej w Otmuchowie, do którego zwrócono się o zwiększenie zrzutu wody

ze zbiornika (w celu jej natlenienia), co zostało dokonane w bardzo krótkim czasie od zgłoszenia.
Jednocześnie przeprowadzono kontrolę rozpoznania zanieczyszczenia w terenie bez ustalonego
podmiotu wraz z poborem dwóch próbek wody z rzeki Nysy Kłodzkiej oraz próbki wody z jeziora
Otmuchowskiego. Pobrane próbki wody nie wykazały odtlenienia, przy czym należy zaznaczyć,
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że w/w próbki zostały pobrane po zwiększonym zrzucie wody z jeziora Otmuchowskiego. Dnia 25
sierpnia 2017 r. pracownicy RZGW we Wrocławiu, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego orazprzedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali martwe ryby w ilości ok. 1 200 kg. RZGW we Wrocławiu, Zarząd
Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie zlecił utylizację martwych ryb wyspecjalizowanemu
w tym zakresie podmiotowi, tj. firmie „ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS
S.A.”. Zebrane ryby zostały przekazane do utylizacji w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie GIOŚ poinformował, że zanieczyszczenie wód rzeki Nysy Kłodzkiej,jakie miało miejsce
w dniach 29-30 czerwca 2012 r. poniżej miasta Nysa, od oczyszczalni ścieków miasta Nysa do
miejscowości Piątkowice, spowodowane bylo zrzutem z oczyszczalni nie w pełni oczyszczonych
ścieków, bardzo niskim stanem wody w rzece oraz wysokimi temperaturami powietrza utrzymującymi
się przez wiele dni (temperatura wody w rzece sięgała 28 ”C). WIOŚ w Opolu wymierzył oczyszczalni
w Nysie karę pieniężną za naruszenie warunków odprowadzania ścieków. W wyniku podjętych działań
przez Wodociągi Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. w Nysie przeprowadzona została modernizacja
oczyszczalni. Obecnie nie ma problemów zjakościąoczyszczanychw niej ścieków. Ze względu na fakt,że opisane wyżej zdarzenia nie spełniały kryteriów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja
2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiemzgłoszenia
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 799), nie było obowiązku
informowaniaGIOŚ o ich wystąpieniu.

KZGW poinformował, że RZGW we Wrocławiu podjął następujące działania w związku
z wystąpieniem przyduchy i śnięciem ryb poniżej zbiornika Otmuchów w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
Wspomnianego dnia o godz. 17.30 pracownik Centrum Operacyjnego RZGW we Wrocławiu został
poinformowany przez pracownika Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie (RZGW
we Wrocławiu) o pojawieniu się śniętych ryb w rzece Nysie Kłodzkiej, poniżej zbiornika. Jako
prawdopodobną przyczynę zjawiska podano spadek stężenia tlenu spowodowany zakwitami sinic.
W celu poprawienia warunków tlenowych w rzece Centrum Operacyjne RZGW wydało dyspozycję
zwiększenia odpływu ze zbiornika Otmuchów z 7 m3/s (od godz. 17.45 - 22 sierpnia) do 15 m3/s
(do godz. 8:00 - 23 sierpnia). Przez kolejne dni Centrum Operacyjne wydawało kolejne dyspozycje
dotyczące zwiększania odpływu ze zbiornika Otmuchów do maksymalnego przepływu przez oba
turbozespoły jednocześnie, tj. do 35 m3/s (w godz. od 8:00 do 10:00 - 25 sierpnia). Od godz. 10:00
zmniejszano odpływ do pierwotnej wartości, tj. 7 mi/s (tego dnia dopływ do zbiornika kształtował się
na poziomie 5 m3/s). Warto w tym miejscu podkreślić, iż w dniu wystąpienia zdarzenia, tj. 22 sierpnia
odpływ ze zbiornika Otmuchów przewyższał dopływ i był utrzymywany na poziomie ponad trzykrotnieprzewyższającym wartość przepływu nienaruszalnego, który został określony w pozwoleniu
wodnoprawnym wydanym w marcu 2017 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego. Poza
działaniami, o których mowa powyżej, RZGW we Wrocławiu udostępnił sprzęt oraz oddelegował
pracowników do pomocy przy zbieraniu martwych ryb oraz zlecił przeprowadzenie utylizacji zebranego
materiału.

Na początku września 2017 r. z inicjatywy Wojewody Opolskiego odbyło się robocze spotkanie
poświęcone przedmiotowej sprawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego,
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej, Państwowej Straży Rybackiej oraz Starostwa Nyskiego. Uczestnicy spotkania
uznali, iż akcja została przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z prawem. Stwierdzono, iż kluczowe
w tej sprawie są wymogi określone w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym na piętrzenie
i retencjonowanie wód w tym obiekcie oraz zasady wynikające z umowy oddania w użytkowanie
obwodu rybackiego zawartej w 2014 r. (na okres 10 lat) pomiędzy RZGW we Wrocławiu
i OPZW Opole. Zgodnie z treścią umowy Użytkownik (OPZW Opole) jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadamiania właściwych organów o zauważonych zanieczyszczeniach wód
jak i o działaniach mogących niekorzystnie zmieniać warunki środowiskowe i warunki bytowania ryb
(w przedmiotowym przypadku wg posiadanych informacji wędkarze powiadomili służby WIOS około
godz. 16.00, czyli prawdopodobnie zbyt późno). Użytkownik zobowiązany jest również do usuwania



śniętych ryb z obwodu rybackiego z wyjątkiem śnięcia ryb będącego skutkiem naruszenia norm
środowiskowych lub działań i zaniechań osób trzecich, czego w omawianej sytuacji nie stwierdzono
(Policja odstąpiła od dochodzenia w tej sprawie). Zgodnie z ww. umową RZGW jako oddający
w użytkowanie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Użytkownika wskutek
piętrzenia wody na zbiornikach wodnych. Zauważono natomiast potrzebę określenia zasad
gospodarowania wodą w zbiornikach zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, dla których
w tworzonych planach zadań wskazywane są ograniczenia związane z regulacją poziomu lustra wody
w zbiorniku. Wskazano również na potrzebę podejmowania przez PZW dodatkowych działań
(np. prowadzenie badań natlenienia wody), w sytuacji utrzymywania się wysokich temperatur
powietrza, czy też w przypadku stwierdzenia stanu suszy hydrologicznej, co umożliwi regulację
poziomu odpływu wody ze zbiorników.

Odnosujc się do postulatów, pragnę na wstępie wskazać, że monitorowanie zagrożeń i zdarzeń
zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców województwa, powiatu, gminy, bezpieczeństwu ich
mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez wszystkie inspekcje, służby i straże oraz
instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami

i zadaniami statutowymi.

Należy również podkreślić, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 209), zwana dalej „uozk”, określa organy właściwe w sprawach zarządzania
kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań
zarządzania kryzysowego. Przepisy art. 5 uozk stanowią o utworzeniu Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego,
określają elementy planów zarządzania kryzysowego, w tym plan główny zawierający: charakterystykę
zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy
ryzyka i mapy zagrożeń; zadania

i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa; zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), zwanej dalej „poś”. Zadania
wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego ujęte zostały w art. 14 uozk, którego ust. 3 i 4
stanowią, że: Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznychoraz po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum, wydaje, w drodze
zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkichplanów zarządzania kryzysowego, oraz Minister
właściwy do spraw administracji publicznej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego i ich aktualizacje, po
zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum. Natomiast zadania starosty w sprawach zarządzania
kryzysowego ujęte zostały w art. 17 uozk, którego ust. 2 stanowi m.in., że: Do zadań starosty w
sprawach zarządzania kryzysowegonależy: kierowanie monitorowaniem,planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu; realizacja zadań z zakresu planowaniacywilnego,
w tym: opracowywanie i przedkładanie wojewodziedo zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania
kryzysowego; realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego; wydawanie
organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;zatwierdzanie gminnego planu
zarządzania kryzysowego. Z przytoczonych powyżej przepisów uozk wynika, że katalog potencjalnych
rodzajów zagrożeń, mogących wystąpić na danym terenie, oraz zadania i obowiązki zarządzania
kryzysowego ustalają zgodnie z właściwością na poziomie województwa — właściwi wojewodowie,
a na poziomie powiatu — starostowie.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że GIOŚ, zgodnie z art. 4a ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 z późn. zm.), ustala szczegółowe zasady
postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości
Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji
publicznej. Zgodnie z tymi zasadami, decyzję odnośnie do udziału przedstawicieli wojewódzkich WIOŚ

w akcji ratowniczej, spowodowanej wystąpieniem poważnej awarii, podejmuje właściwy miejscowo
WIOS lub kierownik delegatury. Na podstawie informacji z miejsca akcji ratowniczej, przekazanej

przez delegowanego tam inspektora, podejmowane są dalsze działania. Wyznaczeni pracownicy WIOS
współdziałają z kierującym akcją ratowniczą, proponując zakres niezbędnych działań z uwzględnieniem



wymogów ochrony środowiska. W razie potrzeby, wprowadzonej akcji ratowniczej współpracują
również z organami wojewody lub starosty i podległymiim organami administracji zespolonej, a także
z innymi organami administracji publicznej. Należy przy tym podkreślić, że poważna awaria, zgodnie
zdefinicją zawartą w art. 3 pkt. 23 poś, to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja,
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuJeJedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.W świetle powyższej
definicji, śnięcia ryb spowodowanego przez czynniki naturalne, takie jak np. niedotlenienie wód, nie
można uznać za poważną awarię, do której stOSUJe się procedury szybkiego reagowania w przypadku
wystąpienia tego typu zdarzeń. Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że WIOŚ reagują na
każde zgłoszenie o zanieczyszczeniu, prowadząc działania w kierunku jego szczegółowego
rozpoznania. Natomiast decyzję o uruchamianiu procedur w ramach zarządzenia kryzysowego
podejmuje szef zespołu zarządzania kryzysowego.

W kwestii postulatu dotyczącego zaangażowania do systemu monitorowania i kontroli, oprócz służb
specjalistycznych, także organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, w tym PZW, uprzejmie informuję,
że każde zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód jest rozpatrywane indywidualnie1 podejmowane
są działania kontrolne przez organy IOŚ. Ustalenia z kontroli są przekazywane do właściwych organów.
Wobec powyższego Minister Środowiska wyraził swoje stanowisko w odpowiedzi z dnia 25.10.2017 r.
na ww. interpelację posła Zembaczyńskiego z dnia 15.09.2017 r. K8INT15432 w sprawie masowego
śnięcia ryb na Nysie Kłodzkiej, że nie widzi potrzeby ani możliwości włączania stowarzyszeń
ekologicznych, w tym PZW, do systemu monitoringu i kontroli prowadzonych przez IOŚ. Badania
śniętych ryb pod kątem przyczyn ich śmierci moga, wykonać jedynie specjalistyczne laboratoria
np. inspekcji weterynaryjnej.

Odnosząc się do kwestii wyznaczenia laboratorium o szerokim spektrum badania substancji
umożliwiającego szybkie przeprowadzenie rzetelnych badań w celu szybkiego wyjaśnienia przyczyn
niepożądanych zjawisk i

— co się z tym wiąże — skuteczne wykrycie sprawców, informuję, że
zagadnienie to wymagałoby powołania specjalnej jednostki szybkiego reagowania w skali kraju
(np.w ramach GIOŚ) o odpowiednich kompetencjach prawnych1 środkach materialnych (wydzielone
specjalistyczne laboratorium wyposażone w środki transportu dla zespołów badawczych
i interwencyjnych). Jednostka taka poprawiłaby skuteczność działań w przypadku nagłych znaczących
mgrożeń środowiska, przy czym jej powołanie powinno być poprzedzone podjęciem odpowiednich
działań legislacyjnych, zjednoczesnym przyznaniem sił i środków na realizację przypisanychjej zadań.

Jeżeli chodzi o sprawę zaangażowania, w większym niż dotychczas stopniu, do systemu monitoringu
i kontroli służb weterynaryjnych i ichtiologicznego środowiska naukowego, pragnę wyjaśnić, że
postulat ten leży poza właściwością Ministra Środowiska. Zadania dotyczące nadzoru nad
gospodarowaniem, ochroną i wykorzystaniem żywych zasobów wód śródlądowych znajdują się
w kompetencjach Ministra GospodarkiMorskiej1 Żeglugi Śródlądowej.Natomiast nadzór nad służbami
weterynaryjnymi znajduje się w kompetencjach Ministra Rolnictwa1 RozwojuWsi

W odniesieniu do wskazania potencjalnych źródeł finansowania, w tym z wykorzystaniem funduszy
celowych i unijnych które gwarantowałyby odbudowę zniszczonej ichtiofauny, informuję, że Minister
Środowiska uczestniczy,jako Instytucja Pośrednicząca,w zarządzaniu dofmansowywanym ze środków
Unii Europejskiej ProgramemOperacyjnym Infrastruktura1 Środowisko 2014—2020 (POIiŚ)w zakresie
osi priorytetowej II „ Ochrona środowiska w tym adaptacjado zmian klimatu". W ramach działania 2.4
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna wspierane są projekty związane z ochroną wybranych
gatunków i siedlisk (w tym ichtiofauny) na terenach parków narodowych oraz obszarach Natura 2000,
jak również poza obszarami chronionymi np. w korytarzach ekologicznych oraz na obszarach
występowania cennych gatunków i siedlisk. Wsparcie kierowane jest również na działania
informacyjno—edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystaniajego zasobów,
w tym m.in. szkolenia oraz aktywną edukację dla grup zawodowych wywierających największy wpływ
na przyrodę, czy też działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach
chronionych, w celu budowy świadomości nt, potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak



również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Instytucjami odpowiadającymi za nabór
i ocenę wniosków w ramach działania 2.4 POIiŚ są, w zależności od typu realizowanego projektu,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych. Szczegółowych informacji na temat ewentualnych możliwości uzyskania
dofinansowania na konkretne projekty, należy szukać we wspomnianych instytucjach.

W odniesieniu do środków europejskich innych niż zarządzane przy udziale Ministra Środowiska,
opierając się na informacjach opublikowanych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY), którą to funkcję pełni
minister właściwy ds. rybołówstwa, należy wskazać, że w ramach Priorytetu I PO RYBY pn.
„Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowa innowacyjnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy”, jednym z obszarów (celów szczegółowych), na które zostało ukierunkowane
wsparcie finansowe, jest ochrona :' odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.
Oprócz tego, w ramach Priorytetu II Wspieranie zrównoważonej środowiskowa, innowacy'nej,
zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy, jednym ze wspieranych obszarów
jest ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów zwiazanych
z akwakulturq [' promowanie zasobooszczędnej akwakultury. O bliższe informacje w sprawie
ewentualnych możliwości uzyskania dofinansowania należałoby zwracać się do Instytucji Zarządzającej
Programem (działania w tym zakresie realizuje Departament Rybołówstwa
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) albo podmiotów przez nią wskazanych.
Ponadto, w przypadku środków europejskich, warto również rozeznać ewentualne możliwości
uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, dla którego funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa.

Jeśli chodzi o środki krajowe, to w pierwszej kolejności, wsparcia działań opisanych w OPZW Opole
2 dnia 04.09.2017 r. należałoby poszukiwać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że o dziedzinach, zasadach i formach
udzielanego dofinansowania, a także o wyborze do dofinansowania konkretnych projektów,
rozstrzygają — na podstawie i w granicach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony środowiska — władze Funduszu, a Minister Środowiska niejest uczestnikiem tego procesu.

W kwestii przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla służb policji, straży pożarnej, państwowych
straży: rybackiej, leśnej, wolontariuszy organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, pracowników
administracji samorządowej, pragnę poinformować, że w celu zwiększenia wykrywania przestępstw
przeciwko środowisku, a tym samym ograniczenia „szarej strefy” podjęte zostały działania mające na
celu podpisanie porozumienia między Komendantem Głównym Policji 8 Głównym Inspektorem
Ochrony Środowiskaw przedmiotowej sprawie. Jedną z propozycji współpracy w ramach planowanego
porozumienia są szkolenia policji w zakresie problematyki ochrony środowiska.

W konkluzji powyższych wyjaśnień należy wskazać, że wody, jako integralna część środowiska oraz
siedlisko dla organizmów, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Ochrona
wód realizowana jest, w szczególności, z uwzględnieniem wyników oceny stanu wód podziemnych
i powierzchniowych, a zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód określają odpowiednie
rozporządzenia do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.

1 121). Przepisy
ww. ustawy nakładają obowiązek stałego monitorowania i rejestracji jakości zrzucanych ścieków przez
podmioty odprowadzające te ścieki, na zasadach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.
Kontrolą realizacji tego obowiązku zajmują się między innymi organy IOŚ. W dniu 20 lipca 2017 r.
Sejm RP przyjął nową ustawę Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). Zgodnie z przyjętymi przez Sejm
RP regulacjami, badań i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego
monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 349 powyższej ustawy badania wód powierzchniowych w
zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych oraz obserwacje elementów
hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego, wykonywał
będzie właściwy organ IOŚ. Należy zauważyć, że z dniem wejścia w życie ustawy, tj.

1 stycznia 2018
r. uprawnienia właścicielskie do wszystkich wód oraz gruntów pokrytych wodami, stanowiących
własność Skarbu Państwa, będzie wykonywało PaństwoweGospodarstwo WodneWody Polskie, zwane



dalej „Wodami Polskimi”, które będzie reprezentowało Skarb Państwa. Państwowa służba
hydrologiczno—meteorologiczna wykonywać bedzie badania wód powierzchniowych w zakresie
elementów hydrologicznych i morfologicznych, a wyniki tych badań przekazywać będzie ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej, Wodom Polskim, właściwym organom 10Ś, właściwym
organom ochrony przyrody, o których mowaw przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), a także wszystkim podmiotom wykonującym na
zamówienie tych organów i podmiotów prace na potrzeby m.in. oceny stanu wód powierzchniowych.

Dodatkowo należy wskazać, że podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub
utrzymania dobrego stanu wód określa program wodno-środowiskowy kraju, który, zgodnie z art. 113

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. » Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121), jest jednym z dokumentów
planistycznych w gospodarowaniu wodami i stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowegodziałania w dziedziniepolityki wodnej, tzw. RamowejDyrektywie Wodnej, w zakresie
konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia
zakładanych celów środowiskowych. Podsumowanie programu wodno-środowiskowego kraju stanowi
kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacje Planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały przyjęte w drodze rozporządzeń Rady
Ministrów w 2016 r.

Ponadto informuję, że aktualnie w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska trwają prace
zmierzające do utworzenia Centrum Bezpieczeństwa Środowiska, funkcjonującego 24 h/dobę.
Powstanie w. Centrum umożliwi zgłaszanie zdarzeń zagrażających środowisku w każdym czasie
i miejscu, w tym również przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej, co bez wątpienia przyspieszy podjęcie
stosownych działań przez 10Ś oraz inne właściwe służby
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (w zw, z pismem SPRM.214.24.1.2017.JG z dnia 09.09.2017 r.)


