
Katalog ma pełnić rolę przewodnika dla inwestorów, stanowić źródło wiedzy i narzędzie do promowania dobrych praktyk 
w zakresie zrównoważonego oraz oszczędnego gospodarowania zasobami środowiska.

Zasadniczym wnioskiem płynącym z tego dokumentu jest konieczność kluczowej zmiany sposobu myślenia w zarządzaniu wodami. 
Różne typy realizowanych już obecnie działań utrzymaniowych, dodatkowych i inwestycyjnych tworzą dobry zestaw narzędzi do 
właściwego zarządzania. Potrzebne jest bardziej kompleksowe i wielostronne podejście do planowania 
i stosowania tych działań – właściwy dobór narzędzi do konkretnych sytuacji; tak by rozwiązywać problemy w sposób 
optymalny, trwały i kompleksowy, chroniący nie tylko przed wylewami rzek, ale i przed suszą, spójny przy tym z osiągnieciem celów optymalny, trwały i kompleksowy, chroniący nie tylko przed wylewami rzek, ale i przed suszą, spójny przy tym z osiągnieciem celów 
środowiskowych.

Pojęcie „dobre praktyki” należy rozumieć szeroko jako:

• prawidłowo przeprowadzony proces podejmowania decyzji, rozpoczynający się od identyfikacji źródła problemu 
 i stwierdzenia czy dane przedsięwzięcie (robotę hydrotechniczną, pracę utrzymaniową) rzeczywiście należy wykonać;

• szczególny sposób zaplanowania i wykonania przedsięwzięcia, zapewniający w dłuższej perspektywie czasowej 
 optymalizacje zarówno efektu środowiskowego, dostarczanych korzyści społecznych i gospodarczych, jak i nakładów 
  na utrzymanie;

• sposoby minimalizacji negatywnych oddziaływań środowiskowych, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak 
 i na etapie przyszłego jego funkcjonowania;

• sposoby wykorzystania robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych do przynajmniej częściowej renaturyzacji rzek 
 w celu poprawy ich stanu lub potencjału ekologicznego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z korzystania z silnie     
      zmienionych części wód, w tym w szczególności z dróg wodnych.

Wprowadzenie dobrych praktyk, w tym zastosowanie przyjaznych środowisku metod w realizacji przedsięwzięć na ciekach 
i w ich sąsiedztwie, w znacznym stopniu pozwoli doprowadzić m.in. do poprawy zdegradowanych ekosystemów, poprawy ilości i w ich sąsiedztwie, w znacznym stopniu pozwoli doprowadzić m.in. do poprawy zdegradowanych ekosystemów, poprawy ilości 
i jakości zasobów wodnych oraz łagodzenia skutków zmian klimatu przekładających się na częstsze zjawiska ekstremalne 
(powodzie i susze).
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Powstał katalog dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania


