
Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do Sekretarza Generalnego, aby podjął 
odpowiednie kroki w celu organizacji działań na rzecz Dekady, mając na uwadze rezultaty 
Międzynarodowego Roku Słodkiej Wody oraz wyniki pracy Komisji Zrównoważonego 
Rozwoju na 12 i 13 sesji. Wezwano także organy NZ, wyspecjalizowane agendy, komisje 
regionalne i inne organizacje Narodów Zjednoczonych do podjęcia skoordynowanych działań 
wykorzystujących istniejące zasoby oraz do tworzenia dobrowolnych funduszy w celu 
wprowadzenia w życie programu "Woda dla życia". W rezolucji 59/228 z 22 grudnia 2004 r. 
Zgromadzenie Ogólne wezwało system Narodów Zjednoczonych do podjęcia wysiłków 
czyniących Międzynarodową Dekadę okresem realizacji zobowiązań przy użyciu istniejących 
zasobów i dobrowolnych funduszy.

         Na świecie 1 % wód słodkich nadaje się do picia. Czystość  słodkich wód śródlądowych
w Polsce przedstawia się następująco:

Klasy czystości wód w Polsce:

▪    Klasa I   –  wody najczystsze, zdatne do picia, 

▪    Klasa II  –  wody wykorzystywane w celu rekreacji, hodowli ryb i innych zwierząt, 

▪    Klasa III –  wody zanieczyszczone, wykorzystywane w rolnictwie, przemyśle, 

                        jednak  poza przemysłem spożywczym i  farmaceutycznym. 

▪    wody pozaklasowe, które nie mieszczą się w żadnych normach, ze względu na 

                       znaczne zanieczyszczenia.
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23 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 
2005 - 2015 jako Międzynarodową Dekadę Działania: 
"Woda dla życia". Dekada  rozpoczęła  się w Światowym 
Dniu Wody, 22 marca 2005 r. (rezolucja 58/217). 
Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju, która uznała wodę, warunki 
sanitarne i ludzkie osadnictwo za kluczowy temat w 
pierwszym roku Dekady . Komisja została zaproszona do 
współpracy mającej na celu określenie, w ramach istniejących 
zasobów, możliwych działań i programów w związku
 z Dekadą i w ramach jej założeń określonych na 12 i 13 sesji.



Jakość jezior w Polsce w 2002 roku:

 5,8 % - klasa I

 39,2 % - klasa II

 40,8 % - klasa III

 14,2 % - wody nie odpowiadające normom

• Klasy czystości wody z uwzględnieniem kryterium fizykochemicznego: 

LATA     I          II          III     POZA KLASAMI

1995     2,9     20,3     33,8     43,0   

2000     6,3     34,2     42,3     17,2

2002     7,3     34,0     39,4     19,3

2003     5,0     46,9     35,5     12,6

• Klasy czystości wody z uwzględnieniem kryterium bakteriologicznego: 

LATA             I          II           III        POZA KLASAMI                                                      

1995             0,0       3,1       11,8       85,1   

2000              -         4,3        34,6       61,1

2002            0,0       6,3        52,9       40,8

2003            0,0       8,3        50,1       41,6

2
Paulina Kozłowska
Maciej Piskozub 
Kl. II „d” 



3
Paulina Kozłowska
Maciej Piskozub 
Kl. II „d” 


