Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW - cykl planistyczny 2016-2021)

Nr
zadania

Nr
podzadania

Nazwa zadania

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Grupa robocza
wspierająca realizację
kwartał
kwartał
kwartał
kwartał
kwartał
kwartał
kwartał
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem II aPGW wraz z
przeprowadzeniem konsultacji społecznych

GR PGW

2

Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

GR CCW

3

Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10

GR CCW

4

Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód wraz ze
wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem

GR CCW

5

Opracowanie propozycji działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód
powierzchniowych dla substancji priorytetowych

GR PGW/DZW MŚ

Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy
6

6.1

Inwentaryzacja i wykonanie bazy danych presji oraz ich zobrazowanie przestrzenne

6.2

Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych wód

7

Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych

8

Przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy wraz z
przeprowadzeniem konsultacji społecznych

GR AP

GR AP
GR PGW

Wykazy obszarów chronionych
9.1
9
9.2
9.3

Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych
substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości w regionach wodnych
Przegląd i aktualizacja wykazu obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w regionach wodnych

GR CCW

Przegląd i aktualizacja wykazu części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych w regionach wodnych

Cele środowiskowe i wykazy obszarów chronionych
10.1

Ustalenie celów środowiskowych dla wszystkich jednolitych części wód i obszarów chronionych

10.2

Sporządzenie wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków dla których
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

10.3

Opracowanie rejestru wykazów obszarów chronionych

10

GR CCW

11

Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla Komisji
Europejskiej (z I aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju)

GR PGW

12

Opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych

GR CCW

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju dla regionów wodnych i
obszarów dorzeczy oraz analiza zwrotu kosztów środowiskowych i zasobowych w regionach
wodnych i na obszarach dorzeczy

13

GR AE

Opracowanie II aPGW

14

14.1

Opracowanie zestawu działań koniecznych do realizacji celów środowiskowych dla jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych wraz z metodyką.

14.2

Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
(aPGW) wraz z metodykami

14.3

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko II aPGW wraz z
przeprowadzeniem konsultacji

14.4

Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektów II aPGW wraz z analizą uwag

14.5

Opracowanie ostatecznych wersji II aPGW wraz z przygotowaniem raportu dla Komisji
Europejskiej

14.6

Przekazanie raportu do Komisji Europejskiej z II aPGW

15

Działania informacyjno-promocyjne
Zadania RZGW wynikające z aPWŚK (wskazano terminy końcowe)

16

16.1

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego
stanu wód w zlewni

16.2

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego
stanu wód z uwagi na stan chemiczny

16.3

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego
stanu wód z uwagi na stan fizyko-chemiczny

16.4

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na
redukcję fosforu

16.5

Weryfikacja ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych

16.6

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni

16.7

Weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni

16.8

Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód
śródlądowych

16.9

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni (wody przejściowe i przybrzeżne)

16.10

Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód
śródlądowych (głowny zbiornik wód podziemnych)

16.11

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn słabego stanu jednolitych
cześci wód podziemnych

GR PGW

GR EDU

