Załącznik nr 1

Zasady sporządzania analiz ryzyka ujęć wody przeznaczonej do spożycia na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest
obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka, a następnie przekazać ją do właściwego
wojewody (art. 133 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
Analizę ryzyka przeprowadza się dla:
1. ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m³ wody na dobę lub służących zaopatrzeniu
w wodę więcej niż 50 osób;
2. indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m³ wody na dobę lub służących
zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona
do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo
do budynków użyteczności publicznej.
Obowiązek sporządzenia analizy ryzyka dotyczy wszystkich ujęć wody, spełniających
opisane powyżej warunki, również takich, które posiadają strefę ochronną, obejmującą
wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.
Zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy Prawo wodne, strefę ochronną ustanawia się na podstawie
analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników
negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o:
1. analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne;
2. dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną;
3. analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania
terenu;
4. wyniki badania jakości ujmowanej wody.
Mając na uwadze sprawność procesu weryfikacji spełnienia wymogów formalnych
przesyłanych analiz ryzyka, właściciel ujęcia wody dodatkowo powinien dołączyć:
1) aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia;
2) w przypadku ujęcia wody podziemnej – informacje dotyczące zatwierdzonej
dokumentacji hydrogeologicznej oraz jej aktualizacji;
3) w przypadku ujęcia wody powierzchniowej – informacje dotyczące opracowanej
dokumentacji hydrologicznej, która ma za zadanie szczegółowo opisać zlewnię powyżej
tego ujęcia wody. W analizie hydrologicznej jasno wskazuje się obszar, którego dotyczy
analiza ryzyka;
4) analizę wyników badań jakości ujmowanej wody surowej. W analizie takiej należy
zinterpretować i przedstawiać wnioski wynikające z przeprowadzonych badań jakości
ujmowanej wody z ostatnich kilku lat użytkowania ujęcia;
5) informacje na temat obowiązujących w rejonie ujęcia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
6) kontakt do osób merytorycznie odpowiedzialnych za problematykę związaną z analizą
ryzyka ujęcia wody.
W przypadku stwierdzenia braku konieczności ustanowienia strefy ochronnej, należy to
wyraźnie uzasadnić we wniosku końcowym analizy ryzyka. Uzasadnienie powinno zawierać
informacje na temat środków, jakie są stosowane dla monitoringu zidentyfikowanych
zagrożeń i wskazywać sposoby ich minimalizacji (zarządzanie ryzykiem).
Analiza ryzyka podlega weryfikacji pod względem formalnym, zgodnie z art. 133 ust. 3
ustawy Prawo wodne. Jeżeli dokument spełnia określone wymagania formalne, właściciel
ujęcia wody zostaje poinformowany o tym fakcie w formie pisemnej. W przypadku
stwierdzenia braków formalnych, właściciel ujęcia wody zostanie wezwany do złożenia
stosownych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji.
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W przypadku nieprzedłożenia analizy ryzyka w terminie do 31 grudnia 2022 r., wojewoda
wzywa właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania. Jeżeli analiza nie zostanie przekazana wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody
do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania (art. 134 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne). Jeżeli z analizy ryzyka
wynika potrzeba ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i
teren ochrony pośredniej należy równocześnie złożyć stosowny wniosek o ustanowienie
strefy ochronnej.
W przypadku niewykonania analizy ryzyka lub nieprzedłożenia jej wojewodzie w określonym
w ustawie terminie, czyli do końca 2022 roku, można cofnąć lub ograniczyć bez
odszkodowania pozwolenie wodnoprawne, w drodze decyzji organu właściwego w sprawach
pozwoleń wodnoprawnych (art. 415 pkt 8 ustawy Prawo wodne).
Analiza powinna zostać podpisana przez właściciela ujęcia. W przypadku kiedy wniosek
składa pełnomocnik właściciela ujęcia wody, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Powyższe materiały należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie wydruku oraz w formie
elektronicznej.

Analizy ryzyka można złożyć:
1) przesyłając pocztą na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
2) osobiście w siedzibie Urzędu:
- Kraków, ul. Basztowa 22 - Dziennik Podawczy parter pok. 24
- Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52 - Dziennik Podawczy parter pok. 34
- Tarnów, al. Solidarności 5-9 Dziennik Podawczy parter pok. 5
3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego ePUAP: /ag9300lhke/skrytka

