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Charakterystyka 
geograficzna zlewni Bugu
Lewobrzeżny dopływ Narwi – Bug – bie-  
rze swój początek w Gołogórach na Ukra-
inie, źródło rzeki znajduje się we wsi Wer-
cho buż. Rzeka płynie między Wyżyną Lu-
belską a Wyżyną Wołyńską, następnie 
przez Polesie Zachodnie. Pod Terespolem 
skręca na północny zachód i przepływa 
przez Nizinę Podlaską, a dalej, przez Nizinę 
Mazowiecką uchodzi do Narwi w obrę-
bie Zalewu Zegrzyńskiego, na którym 
zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej dla 
Warszawy. Jej całkowita długość wynosi 
772 km . Przez terytorium Polski płynie na 
długości około 587 km , w tym na odcinku 

o długości 363 km Bug stanowi natural-
ną granicę państwową pomiędzy Polską 
a Ukrainą (185 km ) i Republiką Białorusi 
(178 km ). Cały ten odcinek rzeki – gra-
nicy państwowej znajduje się na terenie 
województwa lubelskiego.

Bug przepływa samodzielnie przez tery-
torium Polski na odcinku o długości 224 km 
(29%). Całkowita powierzchnia jego do-
rzecza wynosi 39,4 tys. km2, z czego na te-
renie Ukrainy leży 10,8 tys. km2 (27,4%), 
Republiki Białorusi – 9,2 tys. km2 (23,3%) 
i Polski – 19,4 tys. km2 (49,2%). W wo-
jewództwie lubelskim znajduje się blisko 
23% (ok. 9 tys. km2) całkowitej powierzch-
ni zlewni Bugu oraz 45% polskiej części 

Poprawa czystości rzeki międzynarodowym wyzwaniem

Ochrona wód zlewni Bugu

EDWARD LIS

Obszar zlewni rzeki Bug leży na terytorium trzech krajów: Białorusi, Polski i Ukrainy. 
Zanieczyszczenie rzeki jest znaczne, a jakość wody zła. Na podstawie analizy wy-
magań ramowej dyrektywy wodnej i zadań, jakie Polska musi wykonać realizując 
obowiązki z niej wynikające, a także z uwzględnieniem wytycznych INTOSAI oraz 
EUROSAI do inicjowania międzynarodowych kontroli środowiskowych – z inicjaty-
wy NIK w 2006 r. przeprowadzona została, z udziałem najwyższych organów kontroli 
(NOK) Ukrainy i Białorusi, kontrola pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 
2003–2006”. W 2015 r. NOK trzech krajów biorących udział w poprzednich bada-
niach przeprowadziły sprawdzającą kontrolę równoległą pt. „Ochrona wód zlewni 
rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”. Po podsumowaniu wyników tej kontroli stwier-
dzono, że w latach 2007–2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości wód zlewni 
Bugu i konieczne jest podjęcie wspólnych, międzynarodowych, radykalnych działań na 
rzecz zmiany tego stanu – ze względów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
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zlewni2. Takie położenie geograficzne zlew-
ni Bugu powoduje, że problem czystości 
wód tej rzeki jest sprawą międzynarodo-
wą – ale nie tylko trzech wymienionych 
państw, lecz także sprawą Unii Europejskiej. 
Odcinek Bugu stanowiący naturalną gra-
nicę pomiędzy Polską a Białorusią i Polską 

a Ukrainą jest także wschodnim odcinkiem 
granicy Unii Europejskiej. Jednocześnie Bug 
wchodzi w skład dorzecza Wisły, którego 
wody stanowią zlewisko Morza Bałtyckiego 
– co rozszerza oddziaływanie jakości wód 
tej rzeki na południowy i południowo-
-wschodni basen Bałtyku.

Rysunek 1. Zlewnia rzeki Bug

Źródło: Informacja o wynikach kontroli ochrony wód zlewni rzeki Bug w latach 2003–2006 (I kw.)1.

1 Informacja o wynikach kontroli ochrony wód zlewni rzeki Bug w latach 2003–2006 (I kw.), Najwyższa Izba 
Kontroli, Delegatura w Lublinie, Lublin, grudzień 2006 r., s. 14.

2 Charakterystyka wód granicznego odcinka rzeki Bug, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Ochrony  
Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Chełm 1997, s. 7-9; Program gospodarki wodnej woje-
wództwa lubelskiego, Lublin 2003–2005, s. 18-19.
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Znaczenie ramowej 
dyrektywy wodnej
Stale zwiększająca się liczba ludności świa-
ta, wzrastająca konsumpcja dóbr material-
nych, w tym żywności, i intensyfikacja ich 
wytwarzania oraz postępująca urbanizacja 
– powodują konieczność podejmowania 
starań o ochronę przed zanieczyszczenia-
mi podstawowych dla ludzi zasobów natu-
ralnych: powietrza, ziemi i wody. Zgodnie 
z tym kierunkiem Parlament Europejski 
i Rada Unii Europejskiej uchwaliły 23 paź-
dziernika 2000 r. dyrektywę 2000/60/WE 
ustanawiającą ramy wspólnotowego dzia-
łania w dziedzinie polityki wodnej3 (dalej 
w skrócie: „ramowa dyrektywa wodna” lub 
„RDW”). Szczególna wartość wody dla obec-
nych i przyszłych pokoleń została wyekspo-
nowana już w pierwszym punkcie preambuły 
tej dyrektywy: „Woda nie jest produktem 
handlowym takim jak każdy inny, ale raczej 
dziedzictwem, które musi być chronione, 
bronione i traktowane jako takie”.

Ramowa dyrektywa wodna, ustanawiają-
ca istotę wspólnotowego działania w przed-
miotowej dziedzinie, jest wynikiem wielo-
letnich prac Wspólnot Europejskich zmie-
rzających do lepszej ochrony wód przez 
wprowadzenie wspólnej europejskiej po-
lityki wodnej, opierającej się na przejrzy-
stych, efektywnych i spójnych ramach le-
gislacyjnych. Zobowiązuje państwa człon-
kowskie do racjonalnego wykorzystywania 
i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju. Celem głów-
nym opracowania tej dyrektywy było osią-
gnięcie dobrego stanu wszystkich wód na 
obszarze UE do 2015 r. W uzasadnionych 
przypadkach termin ten mógł być prze-
dłużony do 2021 lub 2027 r. Polska dobry 
stan wód ma osiągnąć w latach 2021–20274.

Cele szczegółowe RDW wynikają 
z wpro wadzenia do polityki zasady 
zrównoważonego rozwoju i zostały 
podzielone na następujące obszary:

 • zaspokojenie zapotrzebowania na 
wodę ludności, rolnictwa i przemysłu; 

 • promowanie zrównoważonego ko-
rzystania z wód; 

 • ochrona wód i ekosystemów znaj-
dujących się w dobrym stanie eko-
logicznym; 

 • poprawa jakości wód i stanu eko-
systemów zdegradowanych dzia-
łalnością człowieka; 

 • zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód podziemnych; 

 • zmniejszenie skutków powodzi 
i suszy5.

Część wód na terenie krajów członkow-
skich Wspólnoty Europejskiej stanowią 
wody transgraniczne. Wody te oznacza-
ją każde wody powierzchniowe lub pod-
ziemne, które tworzą i przecinają granice 
między dwoma lub więcej państwami lub 

3 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z 22.12.2000, poz. 327, s. 1, ze zm.).

4 <http://www.pb.pl/3949894,14775,poprawa-jakosci-wod-rzek-i-jezior-moze-kosztowac-polske-23-mld-zl>
5 Ramowa dyrektywa wodna. Plany gospodarowania wodami, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
 <http://www.kzgw.gov.pl>.
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znajdują się na takich granicach6. Wody 
zlewni Bugu w znacznej części są po-
wierzchniowymi wodami transgranicz-
nymi (por. rysunek 1, s. 66). Ten geopo-
lityczny stan wód zlewni rzeki jest bar-
dzo istotny z punktu widzenia organizacji 
przedsięwzięć mających na celu zapew-
nienie ich czystości. 

Uwzględniając obiektywne uwarun-
kowania, RDW nakłada na kraje unijne 
obowiązek współpracy międzynarodowej 
dla osiągnięcia założonych celów. Stanowi 
w tym zakresie, że niezbędne są wspólne 
zasady koordynacji wysiłków podejmowa-
nych przez państwa członkowskie w celu 
poprawy ochrony wód Wspólnoty w aspek-
cie ilościowym i jakościowym, wspiera-
nia zrównoważonego korzystania z wód, 
wkładu w uregulowanie problemów wód 
transgranicznych. W obrębie dorzecza, 
gdzie korzystanie z wód może mieć skut-
ki transgraniczne, wymogi dla osiągnięcia 
celów środowiskowych ustalone na pod-
stawie RDW powinny być skoordynowane 
dla całego obszaru dorzecza. 

W odniesieniu do dorzeczy wykra-
czających swym zasięgiem poza granice 
Wspólnoty państwa członkowskie powinny 
podjąć starania w celu zapewnienia wła-
ściwej koordynacji z odpowiednimi pań-
stwami trzecimi7. 

Przeniesienie przepisów RDW do pra-
wodawstwa polskiego nastąpiło przede 

wszystkim w ustawie z 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne8 wraz z aktami wykonaw-
czymi, a ponadto w ustawie z 27 kwiet-
nia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska9 
oraz ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków10 wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw.

Stan czystości wód Bugu 
– przyczyny zanieczyszczeń
W Polsce obowiązuje od 2011 r. pięcio-
stopniowa klasyfikacja stanu ekologicz-
nego jednolitych części wód powierzch-
niowych, wprowadzona rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 9 listopada 2011 r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
potencjału ekologicznego i stanu chemicz-
nego jednolitych części wód powierzch-
niowych11.

Zgodnie z tą klasyfikacją, stan ekolo-
giczny wód dzieli się na:

 • bardzo dobry (I klasa jakości),
 • dobry (II klasa jakości),
 • umiarkowany (III klasa jakości),
 • słaby (IV klasa jakości),
 • zły (V klasa jakości).
Badania czystości wód na terenie Lu-

bel szczyzny, w tym Bugu i wód zlewni 
tej rzeki, przeprowadza Wojewódzki In-
spek torat Ochrony Środowiska (WIOŚ) 
w Lublinie. Ocena stanu wód według 
obowiązujących zasad sporządzana jest 

6 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona 
w Helsinkach 17 marca 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 78, poz. 702, ze zm.).

7 Pkt 23 i pkt 35 preambuły ramowej dyrektywy wodnej.
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 672 j.t.
10 Dz. U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.
11 Dz. U. z 2011 r. nr 258, poz. 1549.
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kompleksowo, z zachowaniem zasady 
dziedziczenia wyników przez okres 3 lat. 

Badania wód Bugu przeprowadzone 
przez WIOŚ w Lublinie w 2005 r. pokazały, 
że na całym, liczącym 363 km granicznym 
odcinku Bugu (położonym w całości na te-
renie woj. lubelskiego) stan wody w rzece 
zaliczony został w całości do IV i V klasy 
jakości, to jest słabej (92%) i złej (8%).

Na podstawie badań przeprowadzonych 
w latach 2010–2012 dokonano oceny ja-
kości wód Bugu i stwierdzono na odcinku 
od Kryłowa (pierwszy punkt pomiaro-
wy na Bugu po wpłynięciu wód tej rzeki 
z Ukrainy) do Dorohuska słaby stan ekolo-
giczny (IV klasa), do Terespola stan umiar-
kowany (III klasa), po czym znowu pogor-
szenie stanu do słabego. 

Od lat obserwuje się w Bugu, w porów-
naniu z innymi rzekami Lubelszczyzny, 
wyższą zawartość związków fosforu oraz 
azotu Kjeldahla12. Zanieczyszczenia te po-
wodują eutrofizację wody, to jest proces 
wzbogacania zbiorników wodnych w sub-
stancje odżywcze – pierwiastki biogenne, 
głównie azot i fosfor, a także potas i sód 
– co skutkuje nadmierną produkcją bio-
masy glonów. Prowadzi to do powstawania 
zakwitów zmniejszających przezroczystość 
wody, nagromadzenia sinic, wywołujące-
go śmiertelność występującej tam fauny, 
a wydzielane przez glony substancje orga-
niczne psują smak i zapach wody, co dys-
kwalifikuje takie zbiorniki czy cieki (w tym 
rzeki) jako źródła wody pitnej. Główną 

przyczyną eutrofizacji są zrzuty ścieków, 
ale także wzrastająca w nich zawartość 
środków piorących i innych detergentów 
zawierających fosfor. Duża ilość tego bio-
genu związana jest też z intensyfikacją na-
wożenia oraz wzrostem erozji w zlewni13.

W 2012 r. ładunki azotu ogólnego i fosfo-
ru ogólnego, pochodzące z ukraińskiej czę-
ści Bugu oraz białoruskich rzek Muchawca 
i Leśnej, stanowiły odpowiednio 47% i 50% 
transgranicznych zanieczyszczeń dostar-
czanych do wód na obszarze polskiej zlewni 
Bałtyku. Z ogólnej masy 10,5 tys. ton rocz-
nie transgranicznych zanieczyszczeń azo-
tem i fosforem (9,9 tys. ton azotu – tj. 94% 
oraz 0,6 tys. ton fosforu – tj. 6%) wpro-
wadzanych do Bugu: 72% (7,6 tys. ton) 
pochodziło z Ukrainy, a 2,9 tys. ton (28%) 
z Białorusi14.

Jakość wód w zlewni Bugu, jak też samej 
rzeki Bug, na przestrzeni lat poprawiła się, 
ale wciąż ocena ogólna jest niekorzystna 
– stan wód jest zły.

Kontrole NIK  
ochrony wód zlewni Bugu
Na podstawie analizy wymagań ramo-
wej dyrektywy wodnej i zadań, jakie 
Polska musi wykonać realizując obowiąz-
ki wynikające z tej dyrektywy, a także 
z uwzględnieniem wytycznych INTOSAI 
oraz EUROSAI do inicjowania między-
narodowych kontroli środowiskowych 
– z inicjatywy NIK przeprowadzona zo-
stała w 2006 r. kontrola pn. „Ochrona wód 

12 Raport o jakości wód rzeki Bug i jej dopływów w latach 2005–2014, Inspekcja Ochrony Środowiska – Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Monitoringu Środowiska, Lublin 2015, s. 14.

13 Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwa Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, tom 8, s. 467 
 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Eutrofizacja>.
14 Raport o jakości wód rzeki Bug i jej dopływów w latach 2005–2014, op.cit., s. 26-27.
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zlewni rzeki Bug w latach 2003–2006 
(I kw.)”. Badania odbywały się równolegle, 
z udziałem najwyższych organów kontroli 
(NOK) Ukrainy i Białorusi, na podstawie 
podpisanego w lutym 2006 r. w Warszawie 
pomiędzy NIK a NOK wymienionych 
państw dokumentu pn. „Wspólne stano-
wisko o współpracy w zakresie przepro-
wadzenia kontroli równoległej ochrony 
wód zlewni rzeki Bug przed zanieczysz-
czeniami”.

Głównym zamierzeniem kontroli było 
dokonanie oceny działań właściwych orga-
nów i jednostek organizacyjnych w zakresie 
współpracy międzynarodowej w realizacji 
umów i porozumień międzynarodowych, 
mającej na celu ochronę wód zlewni rzeki 
Bug przed zanieczyszczeniami. Ocenie 
poddano: wdrożenie wyników międzyna-
rodowego „Projektu pilotowego monito-
ringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki 
Bug”, a także działania inwestycyjne zmie-
rzające do poprawy stanu czystości wód 
oraz wykorzystanie środków publicznych 
na te zadania.

Kontrolą objęto Ministerstwo Środo-
wiska, odpowiedzialne za stan współpracy 
międzynarodowej na wodach granicznych 
oraz właściwe organy administracji pu-
blicznej i podporządkowane im jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne między in-
nymi za ochronę wód powierzchniowych 
w zlewni rzeki Bug oraz jej monitoring: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, urzędy wo-
jewódzkie: mazowiecki, lubelski i pod-
laski, wojewódzkie inspektoraty ochro-
ny środowiska: w Warszawie, Lublinie 
i Białymstoku. Kontrolę przeprowadzo-
no także w sześciu gminach realizujących 

„Krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych” w zlewni rzeki Bug.

NIK w syntezie wyników kontroli stwier-
dziła, że dotychczasowa współpraca Ministra 
Środowiska z odpowiednimi organami 
Białorusi i Ukrainy nie przyniosła wymier-
nych efektów dla poprawy stanu czystości 
wód zlewni transgranicznej rzeki Bug. Od 
wielu lat wody Bugu na całej swej długości 
zaliczane są, ze względu na skalę zanieczysz-
czeń, do niezadowalającej klasy czystości, 
która jest już ukształtowana na wysokości 
pierwszego po stronie polskiej punktu ba-
dawczego (w Kryłowie), to jest w miejscu, 
gdzie Bug zaczyna stanowić naturalną pol-
sko-ukraińską granicę państwową. Wpływ 
na taką jakość wód miały przede wszystkim 
zrzuty nieoczyszczonych ścieków w części 
ukraińskiej zlewni Bugu. Współpraca mię-
dzynarodowa w zakresie ochrony zlewni 
tej rzeki przed zanieczyszczeniami sprowa-
dzała się do rutynowej wymiany informacji 
o planach monitoringu oraz wynikach ana-
liz wybranych prób pomiarowych czysto-
ści wody i ograniczała się do incydentalnej 
bezpośredniej współpracy zainteresowanych 
instytucji każdego z państw.

W trakcie tej kontroli stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości:

 • nie w pełni efektywną, w odniesieniu do 
wymagań unijnych i zobowiązań mię-
dzynarodowych, współpracę z Białorusią 
i Ukrainą na wodach granicznych rzeki 
Bug w zakresie działań zmierzających 
do poprawy stanu jej czystości w całej 
międzynarodowej zlewni; dotyczyło to 
w szczególności strony ukraińskiej, gdyż 
zanieczyszczone wody wpływające na 
terytorium Polski rzutowały na niezado-
walającą jakość wody na całym odcinku 
granicznym tej rzeki;
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 • niewdrożenie najważniejszych wniosków 
i ustaleń międzynarodowego „Projektu 
pilotowego monitoringu i oceny jako-
ści wód w zlewni rzeki Bug”, którego 
głównym celem było stworzenie pod-
staw budowy polsko-białorusko-ukra-
ińskiej polityki wodnej w zlewni rzeki 
Bug, mającej na celu zsynchronizowanie 
działań w jej międzynarodowej ochronie 
przed zanieczyszczeniami i osiągnięcie do 
2015 r., zgodnie z wymogami unijnymi, 
„dobrego stanu ekologicznego” tej zlewni;
 • działania Wojewody Lubelskiego w za-
kresie współpracy międzynarodowej dla 
ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami były niewystarcza-
jące i nie przyniosły spodziewanych re-
zultatów15.
W związku z ustaleniami kontrolnymi 

NIK wskazała na konieczność ze strony: 
 • Ministra Środowiska:
– wydania zaległych rozporządzeń doty-
czących wdrażania wymogów unijnych 
w zakresie klasyfikacji i oceny wód po-
wierzchniowych oraz sposobu prowa-
dzenia ich monitoringu;
– wdrożenia głównych ustaleń i reko-
mendacji „Projektu pilotowego monito-
ringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki 
Bug” w celu ustanowienia, stosownie do 
międzynarodowych zobowiązań, polsko-
-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej 
w zlewni rzeki Bug;
– doprowadzenia do podpisania z rządem 
Republiki Białorusi umowy o współpracy 

na wodach granicznych oraz zapewnia-
nia efektywnej jej realizacji;
 • Wojewody Lubelskiego:
– rzetelnej weryfikacji składanych przez 
gminy informacji o realizacji zadań inwe-
stycyjnych w ramach „Krajowego progra-
mu oczyszczania ścieków komunalnych”;
– zapewnienia skutecznej koordynacji 
podejmowanych przedsięwzięć krajo-
wych i międzynarodowych na rzecz 
ochrony wód w zlewni rzeki Bug, gra-
niczącej na terenie województwa lubel-
skiego z Ukrainą i Białorusią;
 • Wojewody Mazowieckiego:
– rzetelnej weryfikacji składanych przez 
gminy informacji o realizacji zadań in-
westycyjnych w ramach „Krajowego 
programu oczyszczania ścieków ko-
munalnych”16.
Po dziewięciu latach od zakończenia 

powyższej kontroli, NOK trzech krajów 
biorących w niej udział przeprowadziły 
w 2015 r. sprawdzającą kontrolę równoległą 
pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami”17. Została ona podjęta 
na wniosek prezesa Izby Obrachunkowej 
Ukrainy, a szczegóły jej organizacji i współ-
pracy ustalono we wrześniu 2014 r., w trój-
stronnym dokumencie pt. „Wspólne sta-
nowisko dotyczące współpracy podczas 
kontroli równoległej ochrony wód zlewni 
rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (kon-
trola sprawdzająca)”. 

Kontrolę tę (podobnie jak w 2006 r.) prze-
prowadziła ze strony polskiej Delega tura  

15 Informacja o wynikach kontroli ochrony wód zlewni rzeki Bug w latach 2003–2006 (I kw.), s. 6-7.
16 Jw., s. 10.
17 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli pt. Ochrona wód zlewni rzeki Bug  

przed zanieczyszczeniami (kontrola międzynarodowa, sprawdzająca), nr ewid. P/15/083, Lublin, marzec 2016.
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NIK w Lublinie. Ocenie poddano reali-
zację wniosków pokontrolnych z kontroli 
z 2006 r. – mających na względzie osią-
gnięcie dobrego stanu wód zlewni rzeki 
Bug, to jest spełnienie wymogów ramowej 
dyrektywy wodnej. Przyjęto też zachowa-
nie ciągłości okresu objętego czynnościami  
– dlatego badania dotyczyły lat 2007–2014, 
a objęto nimi: Ministerstwo Środowiska, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Lubelski Urząd Wojewódzki 
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie.

W podsumowaniu wyników tej kontroli 
NIK stwierdziła, że w latach 2007–2014 
nie nastąpiła znacząca poprawa czystości 
wód zlewni Bugu, mimo poprawy niektó-
rych wskaźników zanieczyszczeń na do-
pływach tej rzeki w wyniku realizacji po 
stronie polskiej inwestycji polegających na 
budowie i modernizacji systemów kanali-
zacyjnych oraz modernizacji po stronie bia-
łoruskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu. 
Stan wód samej rzeki Bug, w świetle badań 
monitoringowych, został oceniony przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły, 
a osiągnięcie celów środowiskowych, to 
jest co najmniej dobrego stanu ekologicz-
nego wód, uznano w „Planie gospodaro-
wania wodami dorzecza Wisły” za zagro-
żone i przesunięto je w czasie z 2015 r. do 
2021 r., a niektóre nawet do 2027 r. Jako 
przyczynę nieosiągnięcia dobrego stanu 
wód i koniecznego przesunięcia terminów 
określonych w ramowej dyrektywie wod-
nej wskazano głównie zanieczyszczenia 

wód Bugu poza granicami Polski, to jest na 
terenie Ukrainy, z którego odprowadzano 
do tej rzeki nieoczyszczone bądź niedo-
statecznie oczyszczone ścieki komunalne 
i przemysłowe, stanowiące około 93% całej 
ich objętości, zrzucane na wspólnym pol-
sko-ukraińskim odcinku Bugu18. 

Nieskuteczne, rozproszone i nieskoor-
dynowane były działania organów odpo-
wiedzialnych za realizację zadań związa-
nych z gospodarowaniem i ochroną za-
sobów wodnych oraz za współpracę na 
wodach granicznych. Stwierdzono także 
nieefektywność współpracy międzyna-
rodowej ze strony Ministra Środowiska, 
który nie reagował na informacje o niewy-
wiązywaniu się strony ukraińskiej z przy-
jętych zobowiązań na rzecz zmniejsze-
nia zanieczyszczeń wód Bugu na terenie 
Ukrainy. Minister przedkładał Sejmo-
wi Rzeczypospolitej Polskiej nierzetel-
ne infor macje o stanie współpracy mię-
dzynarodowej na wodach granicznych 
Bu gu. Nie podjął także działań w celu 
ustanowienia pełnomocnika Rządu RP 
do spraw współpracy na wodach granicz-
nych z Ukrainą oraz nie przekazał stronie 
białoruskiej i ukraińskiej, ani też Komisji 
Europejskiej, przygotowanego w 2009 r. 
projektu umowy w sprawie utworzenia 
Międzynarodowej Komisji Ochrony 
i Użyt ko wania Zasobów Wodnych Zlew -
ni Bugu, przez co nie została zrealizowa-
na główna rekomendacja zawarta w „Pro-
jekcie pilotowym monitoringu i oceny ja-
kości wód w zlewni rzeki Bug”. 

18 Informacja o wynikach kontroli pt. Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (kontrola  
międzynarodowa, sprawdzająca), nr ewid. P/15/083, s. 8.
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Ustalono także, iż Wojewoda Lubelski, 
jako przedstawiciel Rady Ministrów w wo-
jewództwie, w którym odcinek rzeki Bug 
o długości 363 km stanowi naturalną gra-
nicę pomiędzy Polską, Republiką Białorusi 
i Ukrainą, nie inicjował żadnych działań 
międzynarodowych ukierunkowanych  
na poprawę stanu czystości rzeki Bug.

NIK pozytywnie oceniła działania Wo-
je wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Lublinie, który prowadził moni-
toring wód zlewni Bugu zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i wymogami RDW, 
a także zrealizował wniosek pokontrolny 
z 2006 r. dotyczący zamieszczania w ra-
portach o stanie środowiska w wojewódz-
twie lubelskim wniosków zmierzających 
do poprawy stanu wód Bugu.

Pozytywnie zostało także ocenione 
udzielenie stronie białoruskiej przez Na-
ro dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pomocy finanso-
wej na modernizację oczyszczalni ście-
ków w Brześciu (w wysokości ogółem 
5522,6 tys. zł), mającą na celu zmniejszenie 
zagrożenia ekologicznego wód zlewni Bugu 
przez dopływy po stronie białoruskiej.

Nieprawidłowości stwierdzone przez 
NIK w trakcie kontroli przeprowadzonej 
w 2015 r. były w większości przypadków 
opisane już podczas kontroli w 2006 r. 
Bezczynność, a także nieefektywność orga-
nów właściwych po stronie polskiej w spra-
wach ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami bezsprzecznie nega-
tywnie wpływały na możliwość poprawy 
sytuacji. Podjęcie zdecydowanych i właści-
wie skoordynowanych międzynarodowych 

działań jest koniecznością chwili – głównie 
ze względu na niemal całkowite zużycie 
techniczne oczyszczalni ścieków po ukra-
ińskiej stronie zlewni Bugu, skąd do rzeki 
wpływa największa masa zanieczyszczeń.

Przeprowadzona przez niemiecką firmę 
konsultingową na zlecenie władz ukraiń-
skich analiza w ramach projektu dorad-
czego pt. „Transgraniczna gospodarka 
wodna w zlewni rzek Bug i San” wskaza-
ła, że w ukraińskiej zlewni Bugu znajdo-
wało się 16 oczyszczalni ścieków, które 
były w bardzo złym stanie technicznym. 
Od czasu budowy tych instalacji (pocho-
dzących z lat 60. i 70. ub. wieku) nie pod-
jęto żadnych działań inwestycyjnych lub 
remontowych. Ten stan rzeczy powodu-
je, że większość trafiających tam ścieków 
(główny udział ma aglomeracja lwowska) 
nie była oczyszczana lub też była oczysz-
czana niecałkowicie19.

Biorąc pod uwagę wysokie koszty budo-
wy nowoczesnych, o dużej wydajności, in-
stalacji oczyszczania ścieków oraz aktualną 
sytuację polityczną i gospodarczą Ukrainy, 
można postawić tezę, że dla osiągnięcia 
dobrego stanu wód Bugu niezbędne wydaje 
się podjęcie międzynarodowych działań, 
w tym starań o pozyskanie środków finan-
sowych Unii Europejskiej na konieczne 
inwestycje, aby wody tej rzeki mogły od-
powiadać jakości wymaganej wskazania mi 
ramowej dyrektywy wodnej. 

Po zakończeniu kontroli, 21 kwietnia 
2016 r., odbyła się w Lublinie konferencja 
z udziałem szefów naczelnych organów 
kontroli Polski, Białorusi i Ukrainy, na 
której przedstawiono i omówiono wyniki  

19 <www.dreberis.com/admin/dblmages_Polnisch.Pdf>
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kontroli przeprowadzonych w trzech 
uczestniczących w niej krajach. Organiza-
torem konferencji była Najwyższa Izba 
Kontroli, a prezes Krzysztof Kwiatkowski 
szeroko omówił wyniki polskiej części 
kontroli. 

Na zakończenie spotkania szefowie NOK 
trzech krajów podpisali wspólny komu-
nikat podsumowujący wyniki kontroli 
oraz zawierający najistotniejsze wnioski. 
W komunikacie stwierdzono między in-
nymi, że jakość wody od 2006 r. nie po-
prawiła się znacząco z powodu niewystar-
czającej współpracy międzynarodowej, 
braku funduszy oraz długiego czasu podej-
mowania decyzji zarządczych. Wezwano 
władze krajów, przez które przepływa Bug, 
do podjęcia zdecydowanych działań na 
rzecz poprawy stanu czystości wód zlew-
ni rzeki. Najpoważniejszym problemem 
stojącym na drodze do tego celu jest brak 
funduszy niezbędnych do zbudowania od-
powiedniej infrastruktury technicznej, 
zwłaszcza w ukraińskiej części zlewni 

Bugu. Szacunki ekspertów wskazują, że 
potrzeby finansowe w tym zakresie wy-
noszą ponad 700 mln euro, dlatego też 
w komunikacie potwierdzono, że odpo-
wiednie władze trzech krajów powinny 
podjąć wysiłek pozyskania dodatkowych 
funduszy, w tym z międzynarodowych 
źródeł finansowania. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli 
oraz wielką, międzynarodową wagę pro-
blemu, uczestniczący w lubelskiej konfe-
rencji szefowie NOK wyrazili zdecydowa-
ną wolę kontynuowania współpracy w tym 
zakresie przez przeprowadzanie krajowych 
i wspólnych kontroli, jak również działania 
wynikające z wdrożenia zaleceń sformu-
łowanych przez naczelne organy kontroli 
trzech współuczestniczących państw20.

EDWARD LIS,
dyrektor Delegatury NIK
w Lublinie

20 <https://portal.nik.gov.pl/infonik/miedzynarodowe-oswiadczenie-ws-ochrony-bugu.html>
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