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Strefy ochronne ujęć wód podziemnych jako element systemu zarządzania 
ryzykiem dostaw wody do spożycia

Protective zones for groundwater intakes as part of the drinking water supply risk management system

Izabela Zimoch 1, Barbara Mulik 2

Streszczenie: Obowiązująca od 1  stycznia 2018  r.  ustawa Prawo wodne wprowadziła  elementy  systemu zarządzania  ryzykiem w 
zaopatrzeniu  w  wodę  do  spożycia. Większość  artykułów  zawartych  w  Rozdziale  6  „Ochrona  ujęć  wody  oraz  zbiorników  wód 
śródlądowych” nie uległa zmianie. Jednak z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego w art. 133 ustępy 46 pojawiły bardzo 
istotne zapisy. Niniejszy artykuł porusza istotne, zdaniem autorek, wątpliwości co do sposobu przeprowadzania analizy ryzyka dla 
ujęć wody na potrzeby wyznaczania  terenu ochrony pośredniej. Brak delegacji do przepisu wykonawczego oraz brak wytycznych 
określających warunki i zakres analizy ryzyka wymusza konieczność interpretacji tych przepisów zgodnie teorią ryzyka eksploatacji 
systemów technicznych w aspekcie warunków środowiskowych.
Abstract: A Polish  law from 1st of January 2018 named “Water Law Act”,  introduced elements of  risk management  in supply of 
drinking water. While majority of articles in chapter 6 “Security of water intake sources and inland water bodies” didn’t undergo any 
significant modifications, art. 133, points 4  to 6 contain some relevant changes  important  from  human health point of view. This 
article  comments  on  those,  and  raises  some  relevant  concerns  regarding water  risk  analysis  process  in  determination  of  area  for 
water intake indirect protection zone. Lack both of reference to implementing rules and specific description of requirements of the 
risk  analysis, make  it  necessary  to  interpretation  of  those  parts  of  new  law  according  to  risk  theory  in  regard  of  environmental 
conditions.
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NOWE PRAWO WODNE

Obowiązująca  od  1  stycznia  2018  r.  ustawa  Prawo 

wodne  wprowadziła  elementy  systemu  zarządzania 

ryzykiem  do  zaopatrzenia  w  wodę  do  spożycia. 

Większość artykułów zawartych w Rozdziale 6 „Ochrona 

ujęć  wody  oraz  zbiorników  wód  śródlądowych”  nie 

uległa  zmianie.  Jednak  z  punktu  widzenia  ochrony 

zdrowia  publicznego,  w  art.  133  ustępy  46  pojawiły 

bardzo  istotne  zapisy.  Problem  tworzenia  aktów 

prawnych  w  Polsce,  a  zwłaszcza  sposób  ich 

procedowania  w  większości  przypadków  budzi  wiele 

wątpliwości.  Również  obecne  Prawo  wodne, 

wprowadzające  wiele  nowych  przepisów  do  ustawy  nie 

było  poprzedzone  szerszą  dyskusją  społeczną 

z  zainteresowanymi  środowiskami,  a  zgłoszone  uwagi 

zostały odrzucone zarówno przez ministerstwo jak i sejm, 

bez  merytorycznego  uzasadnienia.  Projektodawcy 

słyszeli zapewne o konieczności oceny zagrożeń dla ujęć 

wody  do  spożycia,  niezbędnej  dla  wprowadzenia  oceny 

ryzyka w całym systemie dostaw wody,  jednak wpisanie 

jedynie  hasła,  bez  określenia  zasad,  według  jakich  ma 

ona być przeprowadzana wzbudza wiele wątpliwości nie 

tylko  u  dostawców  wody,  na  których  nałożono  ten 

obowiązek,  ale  także  dla  wojewodów,  którym 

przedmiotową analizę należy przedłożyć.

1 Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, email: 
izabela.zimoch@polsl.pl
2 Doradca ds.  jakości  i bezpieczeństwa wody, Członek Zarządu 
WodociągowoCiepłowniczej  Spółki  z  o.o.  w  Bartoszycach, 
email: basiamulik@op.pl
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OCENA RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

W OBSZARZE ZASOBOWYM UJĘCIA WODY 

Plany  bezpieczeństwa  wody  (PBW)  w  procedurach 

zarządzania  systemami  zaopatrzania w wodę  zalecane  są 

przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO) 

w wydawanych od ponad 30 lat Wytycznych dotyczących 

jakości  wody  do  picia,  a  czwarta  edycja  z  2011  r. 

poświęca  im  szczególnie  dużo  miejsca  (IGWP  2014). 

WHO  prowadzi  także  wraz  z  UNECE  (United  Nations 

Economic Commission for Europe) intensywne prace nad 

zarządzaniem  ryzykiem  w  zaopatrzeniu  w  wodę, 

w  ramach  Protokołu  „Woda  i  zdrowie”  (UNECE, WHO 

1999).  Grupy  Robocze:  Gospodarki Wodnej  oraz Woda 

i  Zdrowie  nie  tylko  identyfikują  problemy  związane 

z ujęciami wody oraz oceniają synergię między Ramową 

dyrektywą  wodną  (RDW;  WFD  −  Water  Framework 

Directive)  (Dyrektywa  2000/60  /WE  Parlamentu 

Europejskiego  z  dnia  23  października  2000  r.) 

a Dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia (DWD 

– Drinking Water Directive) (Dyrektywa Rady 98/83/WE 

z dnia 3 listopada 1998 r. ), ale także organizują warsztaty 

i  inne  działania  edukacyjne  dotyczące  różnych  aspektów 

bezpieczeństwa wody. Niestety Polska, chociaż podpisała 

w 1998 r. Protokół „Woda  i zdrowie”, dotychczas go nie 

ratyfikowała, jak również nie uczestniczy w pracach tych 

grup. 

W 2001 r. w Budapeszcie odbyły się warsztaty Grupy 

Roboczej  ds. Gospodarki Wodnej  na  temat  ochrony wód 

podziemnych  wykorzystywanych  jako  źródło 

zaopatrzenia  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia  przez 

ludzi.  W  podsumowaniu  warsztatów  (UNECE  1996) 

stwierdzono  m.in.,  że  w  celu  zapewnienia  skutecznej 

ochrony zasobów wód podziemnych konieczne jest by:

1) nowe zasady i podejścia obejmowały:

a)  ochronę  wód  podziemnych  poprzez  właściwe 

planowanie  zagospodarowania  terenu  jako  środka 

zapobiegającego zanieczyszczeniu;

b)  ocenę  ryzyka  i  zarządzanie  ryzykiem,  jako  ramy 

dla systemów ochrony wód podziemnych;

c)  interpretację  pojęcia  „zrównoważona  ochrona”, 

oznaczającego, że im krótszy jest czas dopływu wody do 

ujęcia,  tym  bardziej  restrykcyjne  powinno  być 

ograniczenie  użytkowania  terenu;  koncepcja  ta  zakłada 

również,  że  należy odpowiednio  zróżnicować planowane 

i  istniejące  działania  w  zależności  od  wielkości 

wspomnianego czasu;

d)  monitoring  uwzględniający  całą  ujmowaną 

warstwę  wodonośną  (jej  obszar  zasilania)  lub 

przynajmniej  strefę  ochronną  ujęcia,  a  nie  tylko  same 

studnie eksploatacyjne;

2) przestrzegać dwóch głównych zasad:

a) ochrony zasobów na podstawie oceny (i tworzenia 

map)  podatności wód  podziemnych  na  zanieczyszczenie, 

która  obejmuje  zarówno  właściwości  strefy  aeracji   

(w tym gleby), jak i saturacji (system wodonośny);

b)  ochrony  źródła  wody  (ujęcia),  która  powinna 

obejmować  wyznaczenie  strefy  ochronnej 

i  wprowadzenie  zakresu  dozwolonej  działalności 

człowieka w jej zasięgu.

Zasady  te  nie  zostały  dotychczas  w  Polsce 

implementowane w całości do polskiego prawa. 

Komisja Europejska (KE) uważa także, że konieczna 

jest  większa  synergia  między  RDW  a  DWD  (rys.  1). 

Można  o  tym  przeczytać  w  podsumowaniu  warsztatów 

Better  integration  of  drinking water  resources  protection 

considerations  into  River  Basin  management  planning, 

które odbyły się w 2014 r. w Rzymie (Summary report… 

2014).  Stwierdza  się  w  nim,  że  ze  względu  na  to,  iż 

w  państwach  członkowskich  stosuje  się  bardzo 

różnorodne podejścia w określeniu stref ochronnych ujęć  

wód  dla  zaopatrzenia  ludności  w  wodę,  to  wspólne 

wytyczne  dotyczące wyznaczania  tych  stref  ochrony  nie 

są  niezbędne.  Zalecono  jednak  sporządzenie 

sprawozdania  wyjaśniającego,  w  jaki  sposób  każde 

państwo członkowskie wyznacza obecnie strefy i obszary 

ochronne,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  wód 

powierzchniowych.  W  odpowiednim  czasie  może  to 

prowadzić  do  wspólnego  wypracowania  wskazówek 

dotyczących  najlepszych  praktyk,  ale  nie  powinno 

zawierać  wiążących  zaleceń.  Uczestnicy  spotkania 

zauważyli,  że  strefy  ochronne ujęć wody do  spożycia  to 

tereny,  na  których  można  wprowadzić  różne  dodatkowe 

środki zabezpieczeń, są trudne do przyjęcia w przypadku 

obszarów  ochronnych,  na  których  obowiązują  zakazy, 

nakazy  oraz  ograniczenia  w  zakresie  użytkowania 

gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów 

wód  przed  degradacją.  Zwrócono  także  uwagę  na 

potrzebę wypracowania dalszych wytycznych w zakresie 

zgłaszania  celów  dotyczących  stref  ochronnych  ujęć 

wody w planach gospodarowania wodami w dorzeczu. 
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Zdaniem autorek konieczność wyznaczania obszarów 

ochronnych  i  stref  ochronnych  ujęć  wody, 

w  szczególności  wody  przeznaczonej  teraz  lub 

w  przyszłości  na  cele  zaopatrzenia  ludności,  nie  zawsze 

jest  właściwie  ujmowana  w  planach  gospodarowania 

wodami.  Ponadto  w  Polsce  aktywność  społeczna  na 

etapie  tworzenia  i  aktualizowania  planów  jest 

zdecydowanie  zbyt  mała  w  porównaniu    z  przebiegiem 

tego  procesu  w  innych  krajach.  Większość  państw 

członkowskich  uznała  strefy  za  drugi  poziom  ochrony, 

który  umożliwia  zastosowanie  środków  uzupełniających, 

przy  czym  pierwszy  poziom  ochrony  znajduje  się  na 

poziomie  jednolitej  części wód.  Jednakże  zauważono,  że 

zgodnie  z  Ram  ową  dyrektywą wodną  zarówno  obszary 

ochronne,    jak  i  strefy  ochronne  ujęć wody  są  środkami 

podstawowymi,  niezbędnymi  do  osiągania    celów RDW 

(art. 11 ust. 3 d), w związku z czym należy uwzględnić je 

w  planach  gospodarowania  wodami  w  dorzeczu. 

Zalecono,  aby  Komisja  Europejska  utworzyła  stronę 

internetową,  która  pozwoli  państwom  członkowskim 

i  przedsiębiorstwom  wodnym  na  dzielenie  się 

informacjami  na  temat  dobrych  praktyk  oraz  organizacji 

kolejnych  warsztatów.  Podkreślono  konieczność 

weryfikacji  Wspólnej  Polityki  Rolnej  uwzględniającej 

promowanie  długoterminowych  umów  z  rolnikami 

w  zakresie  sposobu  użytkowania  gruntów  ornych. 

W  odniesieniu  do  zanieczyszczenia  azotanami 

zauważono,  że  gdy  plany  gospodarowania  azotanami 

uwzględniają  ich  oddziaływanie  na  jakość  wód 

podziemnych,    nie  jest  konieczne  wprowadzanie 

dodatkowych środków w strefach ochronnych. Rozbieżne 

poglądy wyrażono w kwestii  odszkodowań dla  rolników 

z  tytułu  niestosowania  pestycydów.  Niektóre  państwa 

członkowskie  wyraziły  pogląd,  że  takie  stanowisko  jest 

sprzeczne  z  zasadą  „zanieczyszczający  płaci”.  Inne 

natomiast zauważyły, że zapewnienie dostępu do zdrowej 

żywności  jest  celem  globalnym,  co  pozwala  na 

wprowadzenie  szczególnych  zasad  funkcjonowania 

gospodarki  rolnej,  m.in.  rekompensowanie  rolnikom 

przestrzegania  najlepszych  praktyk  jako  „płatności  za 

ekosystemy”.

:3340

Rys. 1. Synergia między Ramową dyrektywą wodną (RDW) a Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (DWD)
Fig. 1. Synergy between Water Framework Directive (WFD) and Drinking Water Directive (DWD)
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Ponieważ  problem  zanieczyszczeń  rolniczych, 

zwłaszcza  azotanami  i  pestycydami,    ma  istotne 

znaczenie  dla  zdrowia  człowieka,  powinien  on  być 

uwzględniany  w  identyfikacji  zagrożeń  dla  wody 

w źródle zaopatrzenia.

INTEGRACJA RDW I DWD

Wzmocnienie  integracji  RDW  i  DWD  jest  tematem 

wielu  posiedzeń Grupy Roboczej  ds. Wód Podziemnych, 

które  odbyły  się  w  ostatnim  okresie  w  Bratysławie 

(Ferretti, Schaul, Van Den Belt 2016) czy w Bernie (CIS 

2018).

Na  spotkaniu  w  Bernie  pozytywnie  oceniono  nowe 

aspekty,  które  zasugerowano   w  projekcie  rewizji DWD, 

nad  którą  pracują  obecnie  Komisja  Europejska, 

Parlament  Europejski  i  Rada  Europejska  w  ramach  tzw. 

trilogu,    mający    stworzyć  ostateczną  wersję  nowej 

dyrektywy. W rewizji DWD wprowadzono obowiązkowe 

podejście  do  bezpieczeństwa  wody  oparte  na  ocenie 

ryzyka. Zaproponowano nowe artykuły:

•    Artykuł  7.  Podejście  oparte  na  ryzyku  dla 

bezpieczeństwa wody.

• Artykuł 8. Ocena zagrożeń wód wykorzystywanych 

do  poboru  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi 

(skierowany do państw członkowskich). 

•  Artykuł  9.  Ocena  ryzyka  dla  dostaw  wody 

(skierowany  do  podmiotów  pobierających  wodę, 

uzdatniających  ją  i  dostarczających    wodę    sieciami 

wodociągowymi).  

•  Artykuł  10.  Zarządzanie  ryzykiem  dla  instalacji 

wewnętrznych. 

Zaproponowany  w  DWD  podział  obowiązków 

i  odpowiedzialności  dotyczących  wdrażania  systemów 

zarządzania  ryzykiem  w  zaopatrzeniu  w  wodę  jest, 

zdaniem  autorek,  kluczowy  i  konieczny  w  celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody.

Artykuł  8,  choć  w  założeniach  słuszny,  pozostawia 

wiele  wątpliwości  w  zakresie  odpowiedzialności  za 

nałożone  w  nim  obowiązki.  Wprowadza  on  obowiązki 

związane z przeprowadzaniem oceny ryzyka w obszarach 

zlewniowych, w szczególności poprzez:

•  identyfikowanie  punktów  poboru  wody  na  cele 

zaopatrzenia ludności,

• identyfikowanie zagrożeń i źródeł zanieczyszczeń,

•  monitorowanie  odpowiednio  dobranych  do 

konkretnych potrzeb parametrów. 

Na  podstawie  identyfikacji  zagrożeń  i  potrzeby 

monitorowania  państwa  członkowskie  mogą  podjąć 

następujące środki:

• zwolnić dostawców lub dostawy wody z niektórych 

obowiązków,    takich  jak  dodatkowe  uzdatnianie  lub 

monitorowanie,

•  przyjąć  środki  zapobiegawcze  służące  ochronie 

wód wykorzystywanych na cele zaopatrzenia ludności,

•  przyjąć  środki  łagodzące  w  celu  zapobiegania 

źródłom  zanieczyszczeń,  w  tym  podjąć  badania 

zmierzające  do  udokumentowania  wpływu 

zanieczyszczeń na stan ekosystemów wodnych i zdrowie 

człowieka  oraz  znaleźć  rozwiązania  łagodzące 

ewentualne skutki zagrożeń.

Unia  Europejska  nie  określa,  jakie  organy  mają 

realizować  cele  wynikające  z  artykułu  8.  W  Polsce 

obowiązek  ten  spoczywał  dotychczas  na  dostawcach 

wody.  Zdaniem  autorek  jest  to  niewłaściwe,  bowiem   

wpływ  dostawców  wody  na  uwarunkowania 

hydrogeologiczne,  w  jakich  funkcjonują  systemy 

zaopatrzenia  w  wodę,  sposób  zagospodarowania  terenu 

(historyczny jak aktualny) i wynikające z niego skutki dla 

jakości  środowiska  naturalnego,  jest  właściwie  żaden. 

Wydaje się zasadne, aby strefy ochronne były elementem 

planów  gospodarowania  wodami,  ustanawianych  przez 

Gospodarstwo  Wody  Polskie,  które  zgodnie  z  zasadą 

„zanieczyszczający płaci” ewentualne odszkodowania dla 

podmiotów  zmuszonych  ograniczać  swoją  działalność 

powinno  pokrywać  z  odszkodowań  od  funkcjonujących 

wcześniej  i  aktualnie    podmiotów  zanieczyszczających 

wody  podziemne  (jeśli  już  nie  istnieją,  to  koszty  te 

powinien  ponosić  skarb  państwa).  Przerzucenie  kosztów 

na  podmioty  prowadzące  zaopatrzenie  w  wodę, 

a  w  konsekwencji  na  konsumentów,  jest  niezgodne  nie 

tylko  z  RDW,  ale  także  z  zasadą  zrównoważonego 

rozwoju  i  zasadą  sprawiedliwości  społecznej.  Trudno 

zrozumieć,  dlaczego  mieszkańcy  terenów 

zlokalizowanych  na  terenach  niemających  dostępu  do 

bezpiecznej wody muszą za nią więcej płacić.

Celem rozdziału 6 Prawa wodnego jest ochrona ujęć 

wody,  w  kontekście  potencjalnych  zagrożeń  dla  jakości 

wody  ujmowanej  i  zdrowia  publicznego.  Nie  jest 

zrozumiałe,  dlaczego  zarządzanie  ryzykiem 

w  odniesieniu  do  wód  przeznaczonych  na  cele 
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zaopatrzenia  ludności  nie  znajduje  właściwego  miejsca 

w  planach  gospodarowania wodami,  tak  jak  zarządzanie 

ryzykiem  powodziowym.  Z  przykrością  należy 

stwierdzić,  że  państwo  nie  poczuwa  się  do 

odpowiedzialności  (zaopatrzenie  w  wodę  jest  przecież 

zadaniem  własnym  gmin),  nie  widzi  potrzeby  wsparcia 

merytorycznego  czy  finansowego,  w  szczególności 

małych, słabych ekonomicznie gmin. Brak prawidłowego 

nadzoru  nad ujęciami wody do  spożycia  (zwłaszcza  tam, 

gdzie  nie  pojawiały  się  problemy  eksploatacyjne),  brak 

stosownej  wiedzy  urzędników  gminnych  i  dostawców 

wody  (brak  certyfikacji  ludzi  i  procesów)  powoduje 

częste  zaniedbania.  Do  tej  pory  wiele  gmin  nie  zdaje 

sobie  sprawy,  że  strefy  ochronne  ujęć  na  ich  terenach 

wygaszono  w  2012  r.  Zdarzało  się,  że  na  pytania 

przesyłane  do  nich  w  tej  sprawie  przy  okazji  tworzenia 

np.  wojewódzkich  planów  zagospodarowania 

przestrzennego  odpowiadali  twierdząco,  a  nikt  przy  tej 

okazji  nie  zweryfikował,  które  ujęcia  mają  strefy 

ustanowione po 2012 r., a które ich nie mają.

Innym  istotnym  zagadnieniem  jest  stosowanie 

w  zarządzaniu  ryzykiem  dla  ujęć  wody  (czy  jak  to 

w  Prawie  wodnym  określono  −  analizie  ryzyka) 

jednoznacznych  zwrotów,  najlepiej,    aby  były  one  jasno 

zdefiniowane  w  ustawie.  Dotyczy  to  zwłaszcza  sytuacji, 

gdy dane pojęcie, użyte  w innym znaczeniu, jest prawnie 

zdefiniowane  w  odrębnej  ustawie  lub  ugruntowane 

w  potocznym  języku  polskim. Aktualnie  nie  wiemy,  co 

ustawodawca ma na myśli,   pisząc o analizie  ryzyka czy 

zagrożeniach zdrowotnych. 

JAK INTERPRETOWAĆ NOWE PRZEPISY – 

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Zgodnie  z  artykułem  133  ust.  3  „Strefę  ochronną, 

o  której  mowa  w  ust.  2,  ustanawia  się  na  podstawie 

analizy  ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych 

z  uwzględnieniem  czynników  negatywnie wpływających 

na  jakość  ujmowanej  wody,  przeprowadzoną  w  oparciu 

o  analizy  hydrogeologiczne  lub  hydrologiczne  oraz 

dokumentację  hydrogeologiczną  lub  hydrologiczną, 

analizę  identyfikacji  źródeł  zagrożenia  wynikających  ze 

sposobu  zagospodarowania  terenu,  a  także  o  wyniki 

badania jakości ujmowanej wody”, a z ust. 4: „Właściciel 

ujęcia  wody  realizujący  zadania  w  zakresie  zbiorowego 

zaopatrzenia  w  wodę  jest  obowiązany  przeprowadzić 

analizę ryzyka, o której mowa w ust. 3, i przekazać ją do 

właściwego  wojewody”.  Nasuwają  się  od  razu  poniższe 

pytania:

1.  Co  ustawodawca  ma  na  myśli  pisząc 

o zagrożeniach zdrowotnych?

W  słowniku  hydrogeologicznym  mowa  jest  jedynie 

o  zagrożeniach  geogenicznych  i  antropogenicznych 

jakości  i/lub  ilości  zasobów  wód  podziemnych. 

W  przypadku  definicji  zagrożeń  antropogenicznych 

słownik  stwierdza,  że  „Stanowią  je:  przemysł  (emisje 

pyłowe  i gazowe, odpady,  ścieki  i  rurociągi przesyłowe), 

gospodarka  komunalna  (ścieki,  odpady),  rolnictwo 

i  leśnictwo  (nawozy,  środki  ochrony  roślin,  zabiegi 

melioracyjne  i  nawadniające)  oraz  transport  (stacje 

i  magazyny  paliw,  emisje  gazowe,  awarie  ruchowe, 

zimowe utrzymanie dróg). Działalność  ta może stanowić 

rzeczywiste  lub potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód 

podziemnych wynikające z prowadzonej przez człowieka 

działalności  gospodarczej”,  a  „Ognisko zanieczyszczenia 

wód  podziemnych  –  to  naturalne  lub  częściej  sztuczne 

nagromadzenie  substancji  zanieczyszczających  (realnie 

lub potencjalnie) wody podziemne”.

Z definicji przytoczonej w słowniku hydrologicznym 

nie  wynika  jednoznacznie,  co  jest  zagrożeniem  –  czy 

intensywne  rolnictwo,  czy  uboczne  efekty  gospodarki 

rolnej,  tj.  stosowane  azotany,  pestycydy  czy  patogeny, 

które  mogą  przedostać  się  do  wód  podziemnych.  Na 

podstawie  dokonanego    przeglądu  wielu  dokumentacji 

hydrologicznych należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  ich 

autorzy  uważali,  że  zagrożeniem  dla  zasobów  wód 

podziemnych  jest  samo  rolnictwo,  niezależnie  od 

stosowanych  technik  upraw.  W  dokumentacjach 

hydrogeologicznych  znajdziemy  więc  spis  punktowych 

i  obszarowych  źródeł  zanieczyszczeń  i  na  tym  z  reguły 

kończy  się  identyfikacja  zagrożeń,  dla  jakości  lub  ilości 

wód. Zdaniem autorek artykułu, od wielu lat zajmujących 

się  zarządzaniem  ryzykiem, ważny  jest  jednak  ten  drugi 

aspekt,  tj.  sposób  użytkowania  gruntów,  pozwalający  na 

jednoznaczną  identyfikację  czynników  biologicznych, 

chemicznych,  fizycznych  lub  radiologicznych  obecnych 

w  wodzie  w  wyniku  oddziaływania  źródeł 

zanieczyszczeń  lub  stanu  wody  będących  potencjalnym 

zagrożeniem  dla  zdrowia  publicznego.  Takie  podejście 

jest  to  zgodne  z  definicją  zagrożenia  z  normy  PNEN 

159752:  2013  −  zagrożenie  –  „czynnik  biologiczny, 
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chemiczny,  fizyczny  lub  radiologiczny obecny w wodzie 

lub  stan  wody  będący  potencjalnym  zagrożenia  dla 

zdrowia  publicznego”  (PNEN  159752:2013,  uwaga  1 

do hasła: Stan wody, z uwzględnieniem ilości).

Z  punktu  widzenia  zarządzania  ryzykiem  należy 

przyjąć  następujący  ciąg  zdarzeń  w  procesie  oceny 

ryzyka:

1)  zidentyfikowanie  punktowych  i  obszarowych 

źródeł  zanieczyszczeń  oraz  sytuacji  i  zdarzeń 

niebezpiecznych,

2)  ustalenie  zagrożeń  (czynników  lub  stanu  wody) 

i  podatności  wód  na  ich  wystąpienie  (obejmujące  ich 

transport w czasie i przestrzeni),

3)  analiza  ryzyka,  czyli  przypisanie  każdemu 

zidentyfikowanemu  ryzyku  wartości  liczbowej 

umożliwiającej  kategoryzację  ryzyka  i  nadanie  mu 

odpowiedniego priorytetu.

Dopiero  po  tak  przeprowadzonej  ocenie  ryzyka 

możliwe będzie nie tylko ustalenie potrzeby ustanowienia 

terenu  pośredniej  ochrony  sanitarnej,  ale  −  co  bardzo 

ważne  −  zakresu  parametrów,  które  powinny  być 

monitorowane  z  punktu  widzenia  ochrony  zdrowia 

publicznego i stosowanych metod uzdatniania wody.

Mówiąc  o  tym,  że  analiza  ryzyka  ma  obejmować 

ocenę  zagrożeń  zdrowotnych,  ustawodawca  nie 

sprecyzował,  co należy przez  to  rozumieć. Nie wiadomo 

zatem,  czy  należy  to  rozumieć    jako  jedynie   

zidentyfikowanie  zagrożeń  (czynników  biologicznych, 

chemicznych,  fizycznych,  radiologicznych)  znajdujących 

się    aktualnie  lub  mogących  się  znaleźć  w  przyszłości 

w  ujmowanej  wodzie,  istotnych  z  punktu  widzenia 

zdrowia  publicznego,  zgodnie  z  zaleceniami  DWD,  czy 

też  wykonanie  oceny  ryzyka  zdrowotnego.  W  tym 

miejscu  należałoby  przypomnieć,  że  ochrona  zdrowia 

publicznego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 

i  uciążliwości  środowiskowych,  zapobiegania 

powstawaniu  chorób,  w  tym  chorób  zakaźnych 

i  zawodowych,  to  podstawowe  zadanie  Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, która do tego celu została powołana. 

Zanieczyszczenia  przenoszone  drogą  wodną  stanowią 

zagrożenie  epidemiczne  dla  całej  populacji.  Zgodnie 

z  artykułem    5.  Ustawy  o  Państwowej  Inspekcji 

Sanitarnej (Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.) „Do zakresu 

działania  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w  dziedzinie 

zapobiegania  i  zwalczania  chorób,  (…)  należy:  1) 

dokonywanie  analiz  i  ocen  epidemiologicznych. 

Przedsiębiorstwa  wodociągowe  są  natomiast 

zobowiązane do dostarczania wody w sposób ciągły, pod 

odpowiednim  ciśnieniem  i  o  odpowiedniej  jakości. 

W  związku  z  tym  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że 

analiza  ryzyka  dla  ujęcia  wody,  przypisana  podmiotom 

dostarczającym wodę, powinna ograniczać się jedynie do 

identyfikacji  zagrożeń  mogących  mieć  znaczenie  dla 

zdrowia publicznego,  a nie do wyliczania,  jak zawartość 

chlorków czy azotanów w pobieranej wodzie, która  i  tak 

będzie  uzdatniana,  może  wpłynąć  na  określone  grupy 

konsumentów.  Stosowanie  ocen  ryzyka  zdrowotnego 

zgodnie  z  zaleceniami  EPA  czy  procedurami 

analitycznymi stosowanymi w innych krajach (nie mamy 

przecież polskiej metodyki) uwzględniającymi podział na 

różne  części  populacji  (dzieci,  osoby  chore  itp.) 

absolutnie  nie  powinno  mieć  miejsca  na  tym  etapie 

zarządzania  ryzykiem  dostaw wody. Tego  typu    badania 

powinien  przeprowadzać  organ  nadzorujący  zdrowie 

publiczne  w  odniesieniu  do  wody  przeznaczonej  do 

spożycia.  Jest  nią  tylko  i  wyłącznie  woda  wypływająca 

z zaworu czerpalnego u konsumenta.

2.  Kto  ma  to  ma  przeprowadzić  analizę  ryzyka  dla 

ujęcia? 

Zgodnie  z  Prawem  wodnym,  wiemy,  że  właściciel 

ujęcia. Czy może to być jednak księgowa lub informatyk 

u  niego  zatrudniony?  Jeszcze  większe  wątpliwości 

pojawiają  się,  gdy  przeczytamy  ustęp  3  ustawy,  który 

mówi,  że  analiza  ryzyka  obejmuje  „ocenę  zagrożeń 

zdrowotnych  z  uwzględnieniem  czynników  negatywnie 

wpływających  na  jakość  ujmowanej  wody”.  Analizę 

ryzyka  powinna  więc  przeprowadzać  osoba  posiadająca 

minimalną wiedzę  na  temat  zagrożeń  zdrowotnych  i  ich 

skutków,  w  przeciwnym  przypadku  nie  będzie  w  stanie 

prawidłowo  ocenić  dotkliwości  potencjalnych  zagrożeń. 

Ponadto  należy  uwzględnić  „analizy  hydrogeologiczne 

lub  hydrologiczne  oraz  dokumentację  hydrogeologiczną 

lub  hydrologiczną”.  Czy  może  to  być  jednak 

dokumentacja  sprzed  kilkudziesięciu  lat,  zwłaszcza  jeśli 

uwarunkowania  środowiskowe  uległy  zmianie?  Kto  ma 

to  ocenić?  Zdaniem  autorek  jedynie  hydrogeolog  jest 

w  stanie  ocenić,  czy  potrzebna  jest  aktualizacja 

posiadanej  przez  przedsiębiorstwa  dokumentacji 

hydrologicznej, czy też istnieje konieczność uzupełnienia 

danych o inne informacje czy inne analizy, np. o aktualne 
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źródła  zanieczyszczeń  czy  zjawisk  meteorologicznych. 

Następnie  należy  uwzględnić  „analizę  identyfikacji 

źródeł  zagrożenia  wynikających  ze  sposobu 

zagospodarowania  terenu”.  Ocena  zagrożeń  dla 

ujmowanej  wody  jest,  zgodnie  z  obowiązującymi  od 

kilkunastu  lat  przepisami  rozporządzeń  Ministra 

Środowiska w  sprawie  dokumentacji  hydrogeologicznej,   

koniecznym  jej  elementem.  Jednak  zdecydowana 

większość  ujęć wody do  spożycia  posiada  dokumentacje 

sprzed  kilkudziesięciu  lat,  które  nie  odzwierciedlają 

aktualnych uwarunkowań ujęcia wody,    a  jednak nie ma 

obowiązku  ich  aktualizacji.  Niejednokrotnie  można 

spotkać  się  z  sytuacją,  zwłaszcza  w małych,    gminnych 

ujęciach  wody,  że  chociaż  istotnie  zmieniły  się  warunki 

ujmowania  wody,    dostawca  wody  nie  jest  świadomy 

konieczności  zaktualizowania  dokumentacji.  W  dalszej 

części  ustępu  mowa  jest  o  wynikach  badania  jakości 

ujmowanej wody – jakich badań, skąd brać wyniki, z  ilu 

lat?

3.  Jak  należy  przeprowadzić  analizę  ryzyka  dla 

ujęcia? 

Aktualnie  w  Polsce  nie  tylko  brakuje  metodyk  czy 

wytycznych,  ale  także  jakichkolwiek  ogólnodostępnych 

materiałów  w  języku  polskim  na  ten  temat. Wydaje  się 

konieczne, aby wzorem innych krajów powstał wieloletni 

program  badawczy,  który  pozwoliłby  na  ocenę 

czynników  wpływających  na  podatność  wód 

przeznaczonych  na  cele  zaopatrzenia  ludności  na 

zanieczyszczenie  oraz  sposobu  minimalizowania 

potencjalnych  zagrożeń.  Ważne  jest  bowiem  nie  tylko 

zrozumienie, jaki ma to wpływ na jakość wód,  ale także 

przewidywanie,  co  może  wydarzyć  się  w  przyszłości. 

Przykładem  może  być  program  amerykański,  opisany 

w  opracowaniu  Factors  affecting  publicsupplywell 

vulnerability  to  contamination:  understanding  observed 

water  quality  and  anticipating  future  water  quality 

(Eberts,  Thomas,  Jagucki  2013).  Wiele  istotnych 

informacji  na  temat  ochrony  wód  podziemnych 

w  kontekście  zdrowia  publicznego,  w  tym  omówienie 

poszczególnych  rodzajów  zagrożeń  (np.  patogenów, 

azotanów, metali  ciężkich,  pestycydów),    znaleźć można 

w  opracowaniu  przygotowanym  przez  WHO  Protecting 

ground  water  for  health  (Schmoll  i  in.  2006).  Zatem 

w  warunkach  polskich  konieczne  jest  jak  najszybsze 

opracowanie  zasad  dokonywania  analizy  ryzyka  dla 

ujęcia wody, metodyki czy wytycznych. Dobrze więc, że 

rozpoczęto już prace w grupie doradczej ds. zaopatrzenia 

w  wodę,  działającej  przy  Ministrze  Gospodarki Wodnej 

i Żeglugi Śródlądowej. Wydaje się jednak, że najlepszym 

rozwiązaniem  byłoby  dopisanie  do  Prawa  wodnego 

delegacji do rozporządzenia, bowiem skoro ustawodawca 

widzi  potrzebę  rozporządzenia  w  sprawie  wzoru  tablic 

informacyjnych,  to  powinien  także  mieć  na  względzie 

aspekt zarządzania ryzykiem.

4.  Jaka  jest  w  tym  systemie  rola  wojewody,  do 

którego ma trafiać analiza ryzyka?

Czytając  nowe  przepisy,  nasuwa  się  pytanie,    co 

wojewoda ma z tą analizą zrobić −  czy ma prawo zgłosić 

uwagi  i  zastrzeżenia  do  jej  przygotowania?  Czy  ma 

obowiązek  uwzględnić  ją  w  jakiś  dokumentach,  czy  też 

jedynie  przypilnować,  aby  w  ślad  za  analizą  wpłynął 

jedynie  wniosek  o  ustanowienie  strefy,  jeśli  z  analizy 

wyniknie  taka  potrzeba?  Czy  Gospodarstwo  Wody 

Polskie,  a  zwłaszcza  regionalne  zarządy  gospodarki 

wodnej  nie  powinny  włączać  takich  analiz  w  plany 

gospodarowania wodami?

5.  Jeśli  analiza  ryzyka  wykaże,  że  nie  ma  potrzeby 

ustanawiania terenu ochrony pośredniej, to co dalej?

Z  punktu  widzenia  zarządzania  ryzykiem  dostaw 

wody  identyfikacja  źródeł  potencjalnych  zagrożeń 

zdrowotnych  i  ustalenie  rodzaju  zanieczyszczeń  są 

podstawą  dobierania  odpowiednich  środków  kontroli, 

w  tym  zakresu  i  częstotliwości  monitorowania  jakości 

wody  ujmowanej. To właśnie  na  podstawie  identyfikacji 

zagrożeń  i  oceny  ryzyka  na  tym  etapie  należałoby 

określić,    jakie  parametry  i  z  jaką  częstotliwością 

powinny być badane. Czy jeśli analiza nie wykaże takich 

zagrożeń,    nie  będzie  potrzeby  monitorowania  jakości 

ujmowanej wody?

6.  Kto  i  na  jakiej  postawie  zdecydował,  że  analizę 

ryzyka trzeba aktualizować co 10 lub 20 lat (w zależności 

od tego, czy są to systemy zaopatrzenia w wodę duże czy 

małe)?

Czy  projektodawcy  tego  zapisu  przeprowadzili 

analizę ryzyka dla różnych rozwiązań i ich skutków oraz 

wybrali  optymalny  wariant?  Z  punktu  widzenia 

zarządzania  ryzykiem  taką  analizę  należałoby 

z  pewnością  przeprowadzać  częściej,  co  kilka  lat, 

i  w  razie  potrzeby  aktualizować.  Zgodnie  z  projektem 

nowej  DWD  identyfikacja  zagrożeń  dla  ujęć  wody 



Hydrogeologia, (20192020) 12
ISSN 25443623

40

 PRAKTYCZNY WARSZTAT HYDROGEOLOGA 

:3340

powinna  być  przeprowadzana  co  6  lat.  Zdaniem  autorek 

byłoby  najlepiej,  aby  okres  obowiązkowej  oceny  ryzyka 

określony  został  indywidualnie  dla  każdego  systemu 

zaopatrzenia  w  wodę,  w  trakcie  przeprowadzania 

pierwszej  analizy. Mamy bowiem do  czynienia  z  bardzo 

zróżnicowanymi  ujęciami,  poczynając  od  bardzo 

podatnych  na  wpływy  antropogeniczne,  kończąc  na 

w  pełni  zabezpieczonych  ze względu  na  długi  czas  prze‐

nikania zanieczyszczeń, dochodzący do kilkuset lat.

W  następnym  artykule  autorki  przedstawią 

najistotniejsze  elementy  analizy  ryzyka  dla  ujęć  wody 

wraz  z  praktycznymi  wskazówkami  i  odniesieniami  do 

zagranicznej literatury na ten temat.
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