Część III

PLANOWANIE GOSPODAROWANIA WODAMI

Informacja na temat rozporządzenia Dyrektora RZGW
w Szczecinie w sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Nadrzędnym celem ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu lub potencjału wód w regionie wodnym przez ustanowienie zasad, reguł i wytycznych oraz zapewnienie skuteczności działań prowadzących do osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego uwzględnione zostały ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenia zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych, ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych oraz określające warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. Dodatkowo, dla potrzeb sformułowania szczegółowych
wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód, analizie poddano wiele krajowych i regionalnych planów i programów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio gospodarowania wodami. Wykorzystano także wyniki analiz i opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej.
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostało opublikowane w czerwcu 2014 roku w dziennikach urzędowych województw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego. Obowiązuje ono jako akt prawa miejscowego od 11 lipca 2014 roku.
Dokument ten składa się z pięciu rozdziałów i dwunastu załączników. W kolejnych rozdziałach zawarte zostały: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych; priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym; ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego
lub jego części, albo dla wskazanych jednolitych części wód, niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.
Uszczegółowieniem rozporządzenia są załączniki od 1 do 12 (załączone do niniejszego Informatora na płycie DVD w pliku pn. Załączniki do rozporządzenia 3/2014).
Wskazane w rozporządzeniu wymagania w zakresie stanu wód oraz wynikające z nich ograniczenia w korzystaniu z wód
płynących, jezior priorytetowych oraz wód podziemnych – niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych:
Zachowanie przepływu nienaruszalnego
Pozostawienie w cieku przepływu co najmniej nienaruszalnego jest nieodzowne aby utrzymać odpowiednie warunki dla
życia biologicznego. Skład i liczebność określonych dla danego typu rzeki organizmów wodnych (zarówno flory, jak i fauny) powinny odzwierciedlać poziom dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. Jest to warunek osiągnięcia celów
środowiskowych wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Funkcjonujące obecnie pozwolenia wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą nakładają obowiązek zachowania przepływu nienaruszalnego określonego ilościowo, ale nie precyzują warunków jego realizacji, czyli sposobu postępowania służącego wypełnieniu tego obowiązku. Powoduje to niejednokrotnie: konflikty użytkowników korzystających
z tego samego piętrzenia, brak możliwości kontroli nad realizowanym przepływem, drastyczne obniżenie tegoż przepływu
w okresie niedoborów wody. Wprowadzając stosowne wymagania w warunkach korzystania z wód, można takich sytuacji
uniknąć już na etapie wydawania decyzji administracyjnych. Brak wskazania sposobu/warunków realizacji przepływu
nienaruszalnego dotyczy głównie małych obiektów, tj. elektrowni wodnych czy stawów rybnych. Obiekty takie należą
często do różnych użytkowników. Aby uniknąć sytuacji, w której przepływ wody może być dowolnie regulowany (w tym
przez kilku użytkowników), należy każdorazowo określić miejsce i sposób realizacji przepływu nienaruszalnego, np. czy
zapewnia go stale otwarta przepławka, przepływ przez turbiny elektrowni, specjalnie do tego celu wykonany otwór w zamknięciach (o konkretnych wymiarach) czy też otwarty jaz (przy czym należy jednoznacznie określić liczbę zamknięć
i stopień ich otwarcia dla prawidłowej realizacji przepływu nienaruszalnego).
Rozwiązań w zakresie sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego może być wiele, zatem zapis zawarty w rozporządzeniu ma charakter ogólny. Wprowadza warunek jednoznacznego określenia takiego sposobu realizacji przepływu
nienaruszalnego, aby możliwy był pomiar jego wartości, lecz jednocześnie nie narzuca tego sposobu z uwagi na mnogość
rozwiązań technicznych.
www.szczecin.rzgw.gov.pl
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Zachowanie ciągłości morfologicznej cieku
Przerwanie ciągłości morfologicznej rzek przez ich zabudowę poprzeczną uważa się za działanie najgroźniejsze dla organizmów wodnych. Przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest jednym z elementów wspierających osiągnięcie dobrego stanu przez te części wód, czyli celu środowiskowego
wskazanego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Za organizmy wodne bezpośrednio wrażliwe
uznano gatunki ryb, dla których ciągłość morfologiczna ma kluczowe znaczenie. Wędrówki dla tych ryb stanowią jeden
z najważniejszych etapów w ich cyklu życiowym, a spełnienie wymagań dotyczących zachowania lub przywrócenia warunków odpowiednich dla ich migracji umożliwi także poprawę stanu pozostałych elementów jakości środowiska wodnego.
W rozporządzeniu ustalono wykazy cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych i istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry.
Ponadto, na podstawie opracowanego przez RZGW w Szczecinie wykazu wód powierzchniowych przeznaczonych
do bytowania ryb łososiowatych, wskazano dodatkowe cieki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Na podstawie dostępnych analiz ustalono reprezentatywne gatunki ryb dla cieków lub ich odcinków wskazanych w rozporządzeniu jako istotne lub szczególnie istotne zarówno w odniesieniu do obszaru dorzecza Odry, jak i regionu wodnego.
Ustalono warunki drożności, jakie muszą spełniać urządzenia dla migracji ryb, w zależności od ich predyspozycji
(szybkość pływania, rozmiar).
W warunkach korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zaproponowano wprowadzenie zapisów porządkujących realizację inwestycji hydrotechnicznych w kontekście przyjętych priorytetów udrożnieniowych. Dla budowli piętrzących, które aktualnie funkcjonują bez urządzeń umożliwiających migrację ryb na ciekach
szczególnie istotnych i istotnych, zaproponowano wprowadzenie obowiązku wyposażenia tych budowli w urządzenia
udrażniające we wskazanych terminach, wynikających przede wszystkim z czasu niezbędnego na osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Wymagania i ograniczenia dla jezior priorytetowych
Aby jednolita część wód, jaką jest jezioro, osiągnęła przynajmniej dobry stan ekologiczny, ładunki biogenów trafiające do
jeziora ze zlewni (zasilanie zewnętrzne) oraz ładunki biogenów uwalniane z osadów dennych (zasilanie wewnętrzne) nie
powinny przekraczać zakresu tolerancji jeziora. Zakres tolerancji wyznacza (określany indywidualnie dla każdego jeziora)
dopuszczalny ładunek biogenów, którego przekroczenie powoduje wzrost żyzności wód powyżej poziomu trofii wynikającej z uwarunkowań środowiska geograficznego. Jeśli presja antropogeniczna nie przekroczy tego poziomu, jezioro powinno (z czasem) samo osiągnąć stan trofii wynikający z jego przynależności do danego typu geoekosystemu. Szczególnie
istotna dla tempa eutrofizacji wód jest ilość dostarczanego do nich fosforu, pierwiastka limitującego jej przebieg.
Jeziora priorytetowe w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostały wskazane na podstawie szczegółowych analiz, w wyniku których uznano, iż warunkiem koniecznym dla osiągnięcia celów środowiskowych dla tych
jezior jest znaczące ograniczenie ładunku biogenów ze spływów obszarowych.
Do jezior priorytetowych zaliczono również tzw. jeziora lobeliowe, które stanowią niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia jednolite części wód powierzchniowych jezior. Jeziora lobeliowe wymagają szczególnej ochrony, także ze względu
na to, iż stanowią specyficzny typ ekosystemów jeziornych, w których rozwija się unikatowa roślinność.
Natężenie presji antropogenicznej występującej w zlewniach jezior priorytetowych można zminimalizować przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewniach jezior, ograniczenie spływów obszarowych z pól i użytków zielonych,
a w przypadku jezior graniczących z zabudową zwartą przez eliminację zrzutu do nich wód opadowych. Nad jeziorami
użytkowanymi rekreacyjnie niezbędne jest uporządkowanie infrastruktury turystycznej. Wykaz jezior priorytetowych zawarto w rozporządzeniu.
Wymagania i ograniczenia w zakresie wód podziemnych
Korzystanie z wód podziemnych powinno uwzględniać ochronę zasobów zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych tak, aby wody te osiągnęły cele środowiskowe dla nich określone. Proponując zapisy wymagań w zakresie jednolitych
części wód podziemnych, kierowano się przede wszystkim osiągnięciem celów środowiskowych dla tych wód.
Wymagania w stosunku do wód podziemnych wynikają z zapisów zawartych w ustawie Prawo wodne oraz w załączniku V.2.1.1. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Wskutek korzystania z wód podziemnych nie powinno dochodzić do
dopływu wód słonych lub innych wód zanieczyszczonych, zagrażających jakości wód podziemnych oraz do trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych. Ponadto korzystanie z wód podziemnych nie może powodować
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zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych oraz jakości tych wód, co mogłoby doprowadzić do wystąpienia szkód
w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych.
Ze względu na ochronę ilościowych zasobów wód podziemnych wprowadzono ustandaryzowanie sposobu obliczania
wartości maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia wód podziemnych wnoszonego do pozwolenia wodnoprawnego.
Wielkość ta nie powinna przekraczać wartości średniodobowego zapotrzebowania na wodę przemnożonej przez liczbę
dni w roku. Natomiast zapotrzebowanie na wodę powinno być określone na podstawie dotychczasowych rzeczywistych
poborów z uwzględnieniem uzasadnionego wzrostu poboru wynikającego np. z zaopatrzenia nowych miejscowości, zakładów lub wzrostu produkcji.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego słaby stan wód podziemnych zarówno pod względem
ilościowym, jak i chemicznym zanotowano na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Stwierdzono, że wpływ na tę sytuację
ma przede wszystkim nadmierny pobór wód podziemnych, przekraczający wielkość dostępnych do zagospodarowania
zasobów, powodujący zasolenie wód podziemnych. W efekcie następuje zmniejszenie zasobów wód podziemnych możliwych do zagospodarowania, a w konsekwencji trudności w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia.
W celu poprawy obecnego stanu wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wskazano do realizacji działania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodą przeznaczoną do spożycia, poszukiwaniu i dokumentowaniu alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę do spożycia na lądzie, w odległości do 100 km od Świnoujścia oraz
weryfikację pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Aby zapewnić skuteczność zaplanowanych działań
prowadzących do osiągnięcia dobrego stanu na wyspie Uznam konieczne było wprowadzenie dodatkowych ograniczeń
w korzystaniu z wód podziemnych. W związku z powyższym sformułowano następujące zakazy:
• zakaz wykonywania urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych celem przeciwdziałania dalszemu pogłębianiu się deficytu wód podziemnych w tym obszarze;
• zakaz wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych celem zapobieżenia
obniżania się zwierciadła wód podziemnych, przy czym zakaz ten nie dotyczy odwodnień krótkotrwałych, które nie
będą powodować długoterminowych negatywnych skutków dla zasobów wód podziemnych;
• zakaz poboru wód podziemnych do nawodnień gruntów i upraw, w myśl racjonalnego gospodarowania wodą podziemną, która, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo wodne, powinna być wykorzystywana przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, na cele socjalno-bytowe oraz na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych
i farmaceutycznych.
W celu poprawy obecnego stanu wód podziemnych na wyspie Wolin, w rejonach szczególnie zagrożonych nadmiernym rozdysponowaniem zasobów dostępnych, wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych. Rejony te
są zagrożone zasoleniem użytkowych poziomów wodonośnych, co dodatkowo ogranicza wielkość dostępnych zasobów
wód podziemnych. Są to: zachodnia część wyspy Wolin, oraz półwysep Rów z miastem Wolin.
Z uwagi na warunki hydrogeologiczne oraz zidentyfikowane presje antropogeniczne wprowadzono następujące zakazy:
• zakaz wykonywania urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych,z których woda będzie pobierana
na cele inne niż do ochrony zasobów wód przed zanieczyszczeniem oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe, z uwagi na ochronę zasobów ilościowych przedmiotowego obszaru;
• zakaz wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, który podyktowany
jest zapobieganiem obniżeniom zwierciadła wód podziemnych. Zakaz nie obejmuje odwodnień, które nie powoduj
długoterminowych negatywnych skutków dla zasobów wód podziemnych.
Ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych
Dostępność danych monitoringowych w zakresie parametrów charakteryzujących dobry stan lub potencjał jednolitych
części wód powierzchniowych oraz dobry stan chemiczny warunkują możliwość wprowadzenia wymagań dotyczących
nieprzekraczania chłonności cieku w odniesieniu do niepogarszania lub poprawy stanu tych części wód.
Sformułowane ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych odpowiadają na potrzeby
konkretnych celów środowiskowych jakimi są osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych.
Wprowadzone zapisy rozporządzenia określają sposób postępowania przy określaniu chłonności cieku zgodnie z poniższymi założeniami.
W przypadku stwierdzenia braku chłonności rzeki dla wybranego zanieczyszczenia należy podjąć działania ograniczające wprowadzanie ładunku tego zanieczyszczenia w analizowanym przekroju lub przekrojach znajdujących się powyżej.
Wprowadzone zapisy uwzględniają także przypadek, w którym użytkownik stara się o nowe pozwolenie wodnoprawne
(po wygaśnięciu poprzedniego lub w wyniku planowanej zmiany, np. ilości odprowadzanych ścieków). Wówczas porówwww.szczecin.rzgw.gov.pl
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nanie oceny stanu wód sprzed zmiany (poprzednie pozwolenie wodnoprawne) i po jej wystąpieniu (zamierzone pozwolenie wodnoprawne) pozwoli na właściwą analizę każdego przypadku.
Określenie priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym
O przyjętej hierarchii użytkowania zasobów wodnych zdecydowały konsekwencje społeczno-ekonomiczne niedostarczenia wody, względy ekologiczne oraz ocena możliwości wykorzystania wody przez kolejnych użytkowników.
Z uwagi na to, że w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zasoby wód podziemnych stanowią
główne źródło zaopatrzenia użytkowników w wodę, za najważniejszy priorytet uznano ochronę zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Kolejne miejsce w hierarchii ważności przyznano użytkownikom wymagającym wody
wysokiej jakości, tj. ludności, której należy zabezpieczyć wodę do spożycia, oraz zakładom produkującym artykuły żywnościowe i farmaceutyczne. Przemawia za tym fakt, iż zgodnie z wymogami art. 32 ustawy Prawo wodne, wody podziemne
powinny być wykorzystywane przede wszystkim na ww. cele.
Na kolejnej pozycji umieszczono ekosystemy wodne i od wód zależne ze względu na fakt, iż zasoby wodne są czynnikiem niezbędnym do istnienia ekosystemów, a ich brak oznacza ich stopniowe zanikanie. W regionie wodnym występują
mokradła na terenie obszarów chronionych: Wolińskiego Parku Narodowego, 10 parków krajobrazowych, 46 rezerwatów
zlokalizowanych na terenie regionu, w obszarach Natura 2000 (Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków – skoncentrowanych w korytarzu doliny Odry oraz wzdłuż wybrzeża Bałtyku – szczególnie ważnych szlakach migracyjnych, Specjalnych
Obszarach Ochrony Siedlisk – głównie w ostojach dolin: Wieprzy, Parsęty, Chocieli, Pliszki, Ilanki, Iny, Grabowej, ujściowych odcinków Odry), jak również poza obszarami chronionymi.
Następne pozycje w hierarchii wykorzystania wody przyznano kolejno: na potrzeby przemysłu, na potrzeby chowu
i hodowli zwierząt, na potrzeby upraw rolnych i leśnych, na potrzeby energetyki wodnej, na potrzeby transportu wodnego,
na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.
Wskazane priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych będą obowiązywały w przypadku, gdy wystąpi konfliktowe
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie tych samych, wolnych zasobów dyspozycyjnych na różne cele. Priorytety
w korzystaniu z wód obowiązują wszystkich użytkowników na obszarze całego regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
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Wskazówki praktyczne stosowania wybranych przepisów
rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania
z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.1) zarządza
się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zwanego
dalej „regionem wodnym”, określające:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z celów środowiskowych ustalonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451), zwanych dalej „ustalonymi celami środowiskowymi”;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych
części wód, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Rozdział 2
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu
wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych
§ 2. 1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących, wymaga się zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego.
2.	 Wartość przepływu nienaruszalnego nie może być mniejsza niż iloczyn współczynnika k oraz średniego niskiego
przepływu z wielolecia, zwanego dalej „SNQ”, o ile w warunkach korzystania z wód zlewni w regionie wodnym nie
postanowiono inaczej.
3.	 Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.	 W przypadku, gdy iloczyn współczynnika k i SNQ jest mniejszy od najniższego niskiego przepływu z wielolecia,
zwanego dalej „NNQ”, wartość przepływu nienaruszalnego nie może być mniejsza niż NNQ.
Paragraf 2 zawiera wymaganie zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego obliczanego jako iloczyn
współczynnika k oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k przedstawiono w załączniku nr 1, a jest on następujący:
1.	 wyznaczenie dla przekroju cieku, w którym planowane jest korzystanie z wód:
1) powierzchni zlewni, F [km2],
2) przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3·s-1].

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz 2013 r. poz. 21 i 165
www.szczecin.rzgw.gov.pl
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a, b, c, d oraz f są parametrami o wartościach jn.
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1) powierzchni zlewni, F [km2],
Parametr

a

b

c

d

f

2) przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3·s-1].
-7
-2
Wartość spływu -6,11∙10
0,116
-0,0297
2.	 obliczenie
jednostkowego SSq
[dm3·s-1·km0,0312
] na podstawie
wzoru:

nie spływu jednostkowego SSq [dm3·s-1·km-2] na podstawie wzoru SSq 

0,866

SSQ
1000
F

wyznaczenie wartości współczynnika k na podstawie wzoru:
zenie wartości współczynnika k na podstawie wzoru:

2

k  ( f  d  SSq)  eaF  (b  c  SSq)

Przykłady:
gdzie:
gdzie:
e jest podstawą logarytmu naturalnego
e ~ 2,72;
2
a,
b,
c,
d
oraz
f
są
parametrami
o
wartościach
k  (0,X:
866  (0,0297)  11,06)jn.
 2,72 0,000000611436  0,116  0,0312  11,06 = 0,94
ujęcie nr 1 – rzeka
e jest podstawą logarytmu naturalnego e ~ 2,72;

Parametr
a
b
c
d
f
2
3
powierzchniaPrzepływ
zlewni F =nienaruszalny
436a,km
=0,116
0,94 ·3,21
= 3,02m
/s i nie jest niższy
m3/s) tj. nie ma
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jn.
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-0,0297od NNQ (2,76
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f
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0,0312
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Przepływśredni
nienaruszalny
QnWartość
= 0,94SNQ
·3,21=-6,11∙10
=3,21
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/s i nie
jest niższy
od NNQ (2,76
m3/s) tj.0,866
nie ma
przepływ
niski z wielolecia
m3/s;
przepływ średni z wielolecia SSQ = 4,82 m3/s;
przepływ średni niski z wielolecia SNQ = 3,21 m3/s;
zastosowania
4 § 2.z wielolecia
najniższyniski
niskiustęp
przepływ
najniższy
przepływ
wieloleciaNNQ
NNQ==2,76
2,76m3/s.
m3/s.
ujęcieznr
2 punktem
– rzeka Y:
Obliczając zgodnie
ww.
2:
2

Obliczając zgodnie z ww.
punktem 2: SSq 
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powierzchnia zlewni F = 1570436
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0, 000000611
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średni
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 0,116  0,0312  11,06 = 0,94
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powierzchnia zlewni Fpowierzchnia
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przepływ
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3
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z wielolecia
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przepływ średni niski znajniższy
wielolecia
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z wielolecia
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przepływ średni z wielolecia SSQ = 14,20 m3/s;

§ 3. Ustala się wymagania w zakresie zachowania ciągłości
morfologicznej cieku, niezbędne
dla zapewnienia składu,
3
3
Przepływ
nienaruszalny
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= 0,53 ·7,68
= 4,07 mna
/s poziomie
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i
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przepływwód,
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niski z wielolecia
SNQ wód
= 7,68
m /s;
1)
cieki
lub
ich
odcinki
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istotne
pod
względem
zachowania
ciągłości
morfologicznej dla obszaru dozastosowanie ustęp 4 § 2. Zatem minimalna wartość przepływu nienaruszalnego w przypadku
3
wynosizachowanie
5,60 m /s.lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest warunkiem koniecznym dla
rzeczaujęcia
Odry, nr
dla2których
uzyskania
dobrego
lub potencjału
ekologicznego
– określone
najniższy
niski3stanu
przepływ
z wielolecia
NNQ =wód
5,60
m3/s. w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
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Dla cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych dla obszaru dorzecza Odry wymienionych w załączniku nr 2
do rozporządzenia – w zakresie zachowania lub odtworzenia ciągłości morfologicznej – zastosowanie mają ograniczenia w korzystaniu z wód określone w § 10, § 11, § 13 oraz §14.
2) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry,
dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest warunkiem koniecznym dla uzyskania
dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
Dla cieków lub ich odcinków istotnych dla obszaru dorzecza Odry wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w zakresie zachowania lub odtworzenia ciągłości morfologicznej – zastosowanie mają ograniczenia
w korzystaniu z wód określone w § 10, § 11, § 13 oraz §14.
3) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego, które są
miejscami tarlisk i dorastania form młodocianych gatunków ichtiofauny wrażliwych na przerwanie tej ciągłości
– określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
Dla cieków lub ich odcinków istotnych dla regionu wodnego, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia
– w zakresie zachowania lub odtworzenia ciągłości morfologicznej – zastosowanie mają ograniczenia w korzystaniu z wód określone w § 12, § 13 oraz §14.
4) pozostałe cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód.
§ 4. 1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior wymaga się nieprzekraczania poziomu naturalnej tolerancji jeziora.
2.	 Jednolite części wód jezior, w których z uwagi na nasilenie presji antropogenicznej nastąpiło przekroczenie poziomu naturalnej tolerancji jeziora oraz jednolite części wód jezior lobeliowych uznaje się za priorytetowe pod
względem ochrony.
3.	 Wykaz jednolitych części wód jezior, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „jeziorami priorytetowymi”, zawiera
załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Dla jezior priorytetowych pod względem ochrony wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia – dla
uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego – zastosowanie mają ograniczenia w korzystaniu z wód
określone w § 15 oraz §16.
§ 5.

Dla uzyskania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych wymaga się aby korzystanie z wód podziemnych
nie powodowało:
1) niespełnienia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych;
2) szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;
3) dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych;
4) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby spowodować dopływ wód
słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych.

Paragraf 5 zawiera wymagania dotyczące korzystania z wód podziemnych (np. poboru i odprowadzenia wody podziemnej oraz odwodnienia zakładów górniczych lub obiektów budowlanych). Korzystanie to nie powinno mieć negatywnego
wpływu na wody powierzchniowe, ekosystemy lądowe bezpośrednio zależne od wód oraz na wody podziemne.
1.	 W celu określenia wpływu korzystania z wód podziemnych na wody powierzchniowe niezbędne jest rozpoznanie i określenie warunków hydrogeologicznych w zasięgu korzystania z wód podziemnych. Należy, między
innymi, rozeznać czy istnieje bezpośrednia więź hydrauliczna wykorzystywanego poziomu wodonośnego z ciekiem oraz ocenić oddziaływanie korzystania z wód podziemnych na przepływy w cieku, w tym na przepływ
nienaruszalny.
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2.	 Korzystanie z wód podziemnych nie powinno negatywnie oddziaływać na ekosystemy lądowe bezpośrednio
zależne od wód podziemnych np. powodować zmiany stosunków wodnych prowadzącej do ich zanikania.
W planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza zawarte są informacje o obszarach przeznaczonych do
ochrony siedlisk i gatunków ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące siedlisk
i gatunków od wód zależnych zawarte są w planach zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz planach
ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.
3.	 Dla potrzeb oceny jakości ujmowanych wód podziemnych, w tym potwierdzenia braku dopływu wód słonych lub innych
wód zagrażających zanieczyszczeniem wód podziemnych, niezbędne są analizy jakości pobieranej wody np. w stanie surowym, ze studni, które pozwolą określić trendy zmian oznaczanych parametrów. Dodatkowo, przy ocenie jakości ujmowanych wód uwzględnia się również wielkość eksploatacji wód np. intensywna eksploatacja wód podziemnych (wzrost
poboru) może powodować: dopływ wód zasolonych z głębszego podłoża (ascenzja), zwiększenie zasięgu oddziaływania
ujęcia i dopływ wód morskich (ingresja) lub dopływ wód zanieczyszczonych z obszaru ogniska zanieczyszczeń.
Pobór wód podziemnych, jak również odwodnienia krótkotrwałe lub stałe mogą powodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych i wytworzenie lejów depresji. W przypadku występowania stałego obniżenia zwierciadła
wód podziemnych może nastąpić trwała tendencja zmiany kierunku przepływu wód podziemnych, która z kolei
może wywołać dopływ wód słonych lub wód zanieczyszczonych. W takim przypadku niezbędne jest dostosowanie
i ograniczenie korzystania z wód w celu wyeliminowania tego zjawiska.

Rozdział 3
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
w regionie wodnym
§ 6. 1.	 Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych:
1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;
3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;
4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych;
5) na potrzeby przemysłu;
6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt;
7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych;
8) na potrzeby energetyki wodnej;
9) na potrzeby transportu wodnego;
10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.
2.	 Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika, z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
3.	 O wyższości priorytetu, o którym mowa w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa.
4.	 Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują na obszarze regionu wodnego, za wyjątkiem zlewni, dla których
ustalono warunki korzystania z wód zlewni.

Rozdział 4
Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego
lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód
niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych
§ 7. 1.	 Korzystanie z powierzchniowych wód płynących nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej
przepływu nienaruszalnego.
20
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Część III

W ustępie 1 wprowadzono ilościowe ograniczenie w korzystaniu z wód powierzchniowych. Ograniczenie to oznacza, że każde korzystanie z wód wiążące się z obniżeniem wielkości przepływu w naturalnym korycie cieku (np.
pobór
wody czy
korzystanie z wód rozwiązaniem
do celów energetycznych)
nie może powodować
niezachowania przepływu
a.
najmniej
skomplikowanym
jest zaprojektowanie
(bądź przebudowa)
zrzutu wody
nienaruszalnego, którego minimalną wielkość należy określić zgodnie z zapisami § 2.
2.	w
Dlamiejsce
poborówtuż
zwrotnych
się obniżenie
nienaruszalnego,
o której mowa w § 2 ust. 2
poniżejdopuszcza
poboru wody
(np. wwartości
nieckęprzepływu
wypadową
stopnia piętrzącego
o 50%, ale nie mniej niż do NNQ, pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających wypełnienie koryta cieku pomiędzy miejscem poboru, a miejscem zrzutu, odpowiadającego co najmniej przepływowi
nienaruszalnemu, którego
wartość jest określona zgodnie z § 2 ust. 2 i 4.
umożliwiającego
pobór);
W ustępie 2 natomiast dopuszczono obniżenie minimalnej wielkości przepływu nienaruszalnego, (ale nie więcej
niż o 50%
do NNQ), jednak
pod warunkiem
zastosowania ttakich
rozwiązańlub
technicznych,
które zapewnią
 lubsprawdzenie
na odcinku
l0 czy napełnienie
jest większe
równe napełnieniu
tx. Jeśli
wypełnienie koryta cieku pomiędzy miejscem poboru, a miejscem zrzutu, które odpowiada co najmniej przepływowi nienaruszalnemu.
b.
istniejące naturalne
ukształtowanie
korytanastępujące
w pobliżuprzypadki:
jazu zapewnia wymaganą głębokość.
Przy zastosowaniu
ograniczenia
można
wskazaćuznać
tak, totego
warunek§
7, ust.
2 należy
za spełniony.
a.	 najmniej skomplikowanym rozwiązaniem jest zaprojektowanie (bądź przebudowa) zrzutu wody w miejsce tuż
poniżej poboru wody (np. w nieckę wypadową stopnia piętrzącego umożliwiającego pobór);
Wówczas obliczenia przeprowadza się w następujący sposób:
b.	 istniejące naturalne ukształtowanie koryta w pobliżu jazu zapewnia wymaganą głębokość. Wówczas obliczenia
przeprowadza się w następujący sposób:

c. istniejące naturalne ukształtowanie
koryta w pobliżu jazu nie zapewnia
wymaganej głębokości.
io
ix
t (dla 0,5Qn lub NNQ)

tx (dla Qn)

zrzut
Wówczas koniecznym będzie wykonanie tuż
powyżej zrzutu niskiego progu z wycięciem o
lo

lx

•szerokości
należy obliczyć
napełnienie
dla części lx przy
Qn dla Próg
ruchu ustalonego
(wzór Chezy-Manninga),
minimum
0,3koryta
m sięgającym,
aż przepływie
do dna cieku.
ten spowoduje
podpiętrzenie
• od miejsca zrzutu w kierunku jazu należy przeprowadzić obliczenia napełnienia koryta „od przekroju
do przekroju” wykorzystując równanie Bernoulliego lub dostępny program obliczeniowy (dla przepływu
wody,
dzięki
któremu
Q = 0,5
Qn lub
NNQ); przy przepływie Q = 0,5 Qn lub NNQ możliwym będzie osiągnięcie
• sprawdzenie na odcinku l0 czy napełnienie t jest większe lub równe napełnieniu tx. Jeśli tak, to warunek§ 7,
ust. 2 należy uznać za spełniony.
głębokość
tx. Obliczenia
sprawdzające
głębokość
t, przeprowadza
się tak,
jak wskazano
c.	 istniejące naturalne
ukształtowanie
koryta w pobliżu
jazu nie
zapewnia wymaganej
głębokości.
Wówczas w
koniecznym będzie wykonanie tuż powyżej zrzutu niskiego progu z wycięciem o szerokości minimum 0,3 m sięgającym, aż do dna cieku. Próg ten spowoduje podpiętrzenie wody, dzięki któremu przy przepływie Q = 0,5 Qn
podpunkcie
b, uwzględniając
podpiętrzenie
progu. sprawdzające głębokość t, przeprowadza się
lub
NNQ możliwym
będzie osiągnięcie
głębokość tx.na
Obliczenia
tak, jak wskazano w podpunkcie b, uwzględniając podpiętrzenie na progu.

 należy obliczyć napełnienie koryta dla części lx przy przepływie Qn dla ruchu ustalonego
io

próg

ix

t (dla 0,5Qn lub NNQ)
(wzór Chezy-Manninga),

lo

tx (dla Qn)

zrzut

lx

 od miejsca zrzutu w kierunku jazu należy przeprowadzić obliczenia napełnienia koryta
d.	 przy kilku
zrzutach,
należydoprzeprowadzić
hydrauliczną
i dostosować
ww. obliczenia
zaistniałej sy„od
przekroju
przekroju” analizę
wykorzystując
równanie
Bernoulliego
lubdodostępny
tuacji.
3.	 Wartość program
przepływu obliczeniowy
nienaruszalnego (dla
określonego
na podstawie
ust.Q2nnie
być mniejsza od wartości przepływu
przepływu
Q = 0,5
lubmoże
NNQ);
wymaganego dla pracy przepławki.
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tego celu wykonany otwór w zamknięciach (o konkretnych wymiarach), czy też otw

tego celu wykonany otwór w zamknięciach (o konkretnych wymiarach), czy też otwarty jaz (przy

czym należy jednoznacznie określić, ile zamknięć i w jakim stopniu należy otworzyć
Jeżeli określona
zgodnie ze wskazaniami
ustępu
2, tj. zmniejszona
(najwyżej
o 50%
lub dootworzyć
NNQ) minimalna
czym
należy jednoznacznie
określić,
ile zamknięć
i w jakim
stopniu
należy
dla realizacji
wartość przepływu nienaruszalnego będzie niewystarczająca dla pracy przepławki, wówczas minimalną warprzepływu nienaruszalnego).Miejsce i sposób realizacji przepływu powinny być rów
tość przepływu nienaruszalnego należy ustalić na poziomie przepływu wymaganego dla pracy tej przepławki.
Wartość przepływu
wymaganego dla pracy przepławki
być określona
z uwzględnieniem
warunków
techprzepływu
nienaruszalnego).Miejsce
i sposób musi
realizacji
przepływu
powinny być
również
wskazane
w
decyzji
o
pozwoleniu
wodnoprawnym.
nicznych określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia (w zależności od przypisanego do danego cieku
reprezentatywnego gatunku ryb, określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia).

w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

4.	 Korzystanie z powierzchniowych wód płynących jest możliwe pod warunkiem jednoznacznego określenia sposobu
realizacji przepływu nienaruszalnego umożliwiającego pomiar jego wartości.
Przykłady określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego:
Ograniczenie wskazane w ustępie 4 wprowadzono dla wyeliminowania sytuacji, gdy przepływ nienaruszalny był
regulowany dowolnie. Uniemożliwiało to kontrolę
jego wielkości
lub niejednokrotnie
oznaczało
jego
częściowe
a. określenie
warstwy
wody przelewającej
się przez
przelew
niezatopiony:
Przykłady
określenia
sposobu
realizacji
przepływu
nienaruszalnego:
(bądź wręcz całkowite) wstrzymanie.
Zatem każdorazowo należy określić miejsce i sposób realizacji przepływu nienaruszalnego np. czy zapewnia go
stale otwarta przepławka dla ryb, przepływ przez turbiny elektrowni, specjalnie do tego celu wykonany otwór
a. określenie
warstwy wody
przelewającej
się przez
przelew
w zamknięciach
(o konkretnych
wymiarach),
czy też otwarty
jaz (przy
czym niezatopiony:
należy jednoznacznie określić, ile
zamknięć i w jakim stopniu należy otworzyć dla realizacji przepływu nienaruszalnego).
i sposób
realizacjisię wody
h –Miejsce
warstwa
przelewającej
NPP
przepływu powinny być również wskazane w decyzji oh pozwoleniu wodnoprawnym.
Przykłady określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego:
b – szerokość przelewu lub wycięcia
a.	 określenie warstwy wody przelewającej się przez przelew niezatopiony:

h – warstwa przelewającej się wody
NPP
h

h – warstwa

h
przelewającej

próg

dh

się wody
a

t

próg
h – warstwa
przelewającej się wody
b – szerokość przelewu lub wycięcia
g – przyspieszenie ziemskie 9,81 [m3/s]
b – szerokość
przelewu lub wycięcia

hg –– przyspieszenie
warstwa przelewającej
się wody
ziemskie 9,81 [m3/s]
3
bQ–(tutajQ
szerokość
przelewu lub wycięcia
n )  0,42  h  b  2  g  h [m /s]

g – przyspieszenie ziemskie 9,81 [m3/s]
3

g – przyspieszenie
ziemskie 9,81
[m przelew
/s]
próg wody przelewającej
b.	 określenie
warstwy
się przez
zatopiony:
bdh
– ≤szerokość
przelewu
h

lub wycięcia

Q(htutajQ n )  0,42 dh
 h  b  2  g  h [m3/s]
a
g – przyspieszenie
ziemskiesię9,81
[m3/s]
h – warstwa przelewającej
wody
próg

t

b – szerokość przelewu lub wycięcia
g – przyspieszenie ziemskie 9,81 [m3/s]
określenie
dh b.
≤ hdh
≤ h[m3/s]warstwy wody przelewającej się przez przelew zatopiony:

Q(tutajQ n )  0,42  dh  b 2  g  dh  0,65  a  b  2  g  dh  b  2  g  dh  0,42  dh  0,65a  [m3/s]
c. jednak najlepszym rozwiązaniem realizacji przepływu nienaruszalnego jest otwór w zasuwie wykonany
bezpośrednio nad progiem. Takie rozwiązanie umożliwia swobody spływ ryb w dół rzeki. Przy projektowaniu takiego otworu wskazane jest zachowanie jego proporcji wysokości (h) do szerokości (b) h : b = 1,5 : 1 w celu
dostosowania otworu do kształtu ryby (dotyczy otworów małych o b ≤ 0,3 m) → wysokość h = 1,5 szerokości b.
Przy
obliczeniach
otworu zastosowanie mająrealizacji
następujące
przypadkinienaruszalnego
obliczeniowe:
jednak najlepszym
przepływu
jest otwór w
b.c. określenie
warstwyrozwiązaniem
wody przelewającej się
przez przelew zatopiony:
• swobodny wypływ spod zasuwy:
3

Q(tutajQ n )  0,42  dh  b 2  g  dh  0,65  a  b  2  g  dh  b  2  g  dh  0,42  dh  0,65a  [m /s]
hw ≥ hTakie
wówczas
następuje swobodny
zasuwie wykonany
bezpośrednio
nadjeżeli
progiem.
rozwiązanie
umożliwia swobody
p
szandory lub
zasuwa
wypływ przez otwór (spod zasuwy)
hp
h – wysokość otworu
h rzeki. hPrzy projektowaniu
spływ ryb w dół
takiego otworu wskazane jest zachowanie jego
w
b – szerokość otworu

NPP

jeżeli hw ≥ hp wówczas następuje swobodny

proporcji
wysokości
(h) do szerokości
(b) h : b =
1,5 : 1 w celu
dostosowania otworu
c. jednak
najlepszym
realizacji
przepływu
nienaruszalnego
jestdootwór w
próg rozwiązaniem
t

wypływ przez otwór (spod zasuwy)
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kształtu ryby (dotyczy otworów małych o b ≤ 0,3 m)  wysokość h = 1,5 szerokości b.

zasuwie wykonany bezpośrednio nad progiem. Takie rozwiązanie umożliwia swobody
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Część III

h  proporcji
 ww.
3
Q(tutajQ n ) przy
 0,65 zachowaniu
h  b  2  g   hp 
 [m /s] lub
2

h

Q(tutajQ n )  0,65  h  b  2  g   hp   [m33/s] lub
Q(tutajQn )  0,65  h  b   2  g 2dh
 [m /s] lub

h : b = 1,5 : 1

3
2
 zatopiony
spod
zasuwy:
Q(tutajQwypływ
n )  0,975  b  2  g  hp  0,75b  [m /s]

3
3 proporcji h : b = 1,5 : 1
2 /s] przy zachowaniu ww.
Q(tutajQ n ) Q0(,975
 b2 ) 20 ,g975
 dh [m
tutajQ
przy zachowaniu ww. proporcji
h : b =n 1,5
: 1  b  2  g  hp  0,75b [m /s]
przy zachowaniu ww. proporcji h : b = 1,5 : 1
• zatopiony wypływ spod zasuwy:

NPP
hp

jeżeliww.
dh ≤proporcji
hp – h wówczas
szandory lub zasuwa
przy zachowaniu
h : b = wypływ
1,5 : 1 przez otwór
zasuwy) jest zatopiony
 zatopiony wypływ
spod (spod
zasuwy:
dh

 częściowo
h – wysokość
otworu zatopiony wypływ spod zasuwy:
szandory lub zasuwa
 zatopiony
wypływ
spod
zasuwy:
dh
h
b – szerokość otworu

NPP
hp

jeżeli dh ≤ hp - h wówczas wypływ przez otwór

Q(tutajQn )  0,65  h  b  2  g  dh [m3/s] lub

h

NPP

t t
szandory lub zasuwa

hp
NPP

próg
próglub
Q(tutajQn )
szandory
zasuwa

dh

h

 0,65  h  b  2  g  dh [m3/s] lub

jeżeli dhwypływ
≤(spod
hp - hprzez
wówczas
wypływ
otwór
zasuwy)
jestprzez
zatopiony
jeżeli hp ≥ dh ≥dhhp - h wówczas
3
3
2

hpQ(tutajQ )t
h n
próg
t

[m /s] lub ww. proporcji h : b = 1,5 : 1
(tutajQ
 h [m
b  /s]
2  gprzy
 dh zachowaniu
 0,Q
975
 b n ) 2 0g,65 dh
jeżeli dh ≤ hp - h wówczas wypływ przez otwór

3 jest zatopiony
zasuwy)
[mzatopiony
/s] przy zachowaniu ww. proporcji h : b = 1,5 : 1
Q(tutajQ
 0,975
 b2 jest2(spod
 g  dh
otwór
zasuwy)
częściowo
n ) (spod

próg
h – wysokość
otworu

2
zasuwy)
przy
zachowaniu
ww. proporcji
h(spod
: b = 1,5
: 1 3 jest zatopiony
Q(tutajQ
n )  0,975  b  2  g  dh [m /s] przy zachowaniu
h – wysokość
otworuotworu
h – wysokość

•

ww. proporcji h : b = 1,5 : 1

częściowo zatopiony wypływ spod zasuwy:
wysokość otworu
bh–– szerokość
otworu
 ≥ hp
częściowo
jeżeli hp ≥ dh
– h wówczaszatopiony
wypływ przezwypływ spod
b – szerokość
otworulub
b – zasuwa
szerokość otworu
szandory
NPP
 częściowo
wypływ
spod zasuwy:
otwór
(spod zasuwy)zatopiony
jest częściowo
zatopiony
szandory lub zasuwa dh
NPPb – szerokość
otworu
h
–
wysokość
otworu
hp
dh
 częściowo zatopiony wypływ spod zasuwy:
h
szandory
lub zasuwa
hp
b – szerokość otworu
NPP
h
dh t
t
hp
h
próg
próg
t

jeżeli
≥≥ dh
- h wówczas
przez
 hp  h 
jeżeli
hp ≥hp
dh
hp ≥
- hhp
wówczas
wypływwypływ
przez dh
próg
Q(tutajQ n )  0,65  h  dh  h  hp  2  g 

2

zasuwy:

 0,65  b  hp  dh  2  g  dh [m3/s]

jeżeli hp ≥ dh ≥ hp - h wówczas wypływ przez
otwór
(spod
zasuwy)
jest częściowo
zatopiony
otwór
(spod
zasuwy)
jest częściowo
zatopiony

§ 8. 1.	 Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie może powodować przekwalifiotwórkowania
(spod zasuwy)
częściowo
zatopiony
stanu wódjest
odbiornika
do gorszego
z powodu zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji
priorytetowych
oraz
innych
zanieczyszczeń
służących klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych ściekach.
h – hwysokość
otworu
–
wysokość
otworu
2.	 Wprowadzanie ścieków, do wód powierzchniowych o stanie poniżej dobrego, nie może:
h – wysokość
otworu
1) pogarszać
wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń
służących
które zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego, o ile pozwalają na to najlepsze
b –klasyfikacji
szerokośćstanu,
otworu
b – szerokość
dostępne techniki,
w rozumieniuotworu
art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
szerokość
otworu
(Dz. U.bz –2013
r. poz. 1232,
z późn. zm.2);
2) powodować przekroczenia wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych
oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu wód, innych niż określone w pkt 1, ustalonych dla
stanu dobrego wód powierzchniowych.
Ograniczenie zawarte w § 8, ust. 1 zakazuje takiego wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych o stanie co
najmniej dobrym, które mogłoby przekwalifikować te wody do stanu gorszego.
Aby udowodnić, że wnioskowane wprowadzanie ścieków
przekwalifikowania stanu wód odbiornika
dh  hpnie
 spowoduje
h
Q(do
tutajQ
0,65  dla
h  każdego
dh  h 
hp  2  g  w ściekach zanieczyszczenia
 0,65  b  h(np.
dh 2N, gP, substancje
dh [m3/s]ropopogorszego
wprowadzanego
n )  należy
p  BZT5,
chodne, zawiesina):
dh  2hp dh
h  hp  h
3











 2/s] g  dh [m3/s]
Q(tutajQ
 0h,65
 h hdh
 b  2h pg dh
dh[m
Q(tutajQ
)  0n ,)65
 dh
 h h 2hpg  2  g 
 0,65  b h0,65
 dh
n

p

2

2

p

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40 i poz. 47.
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•
•

wyznaczyć wielkość wprowadzanego ładunku do odbiornika,
obliczyć do jakiej wartości wzrośnie, wskutek wprowadzenia takiego ładunku, stężenie tego zanieczyszczenia
w odbiorniku, przy czym sposób w jaki należy przeprowadzić powyższe obliczenia - podany został w § 8, ust. 3,
• sprawdzić, czy obliczona podwyższona wartość stężenia rozpatrywanego zanieczyszczenia nie powoduje zmiany stanu wód odbiornika ze stanu bardzo dobrego do dobrego lub ze stanu dobrego do umiarkowanego.
Jeśli podwyższona wartość stężenia nie powoduje pogorszenia stanu wód odbiornika – wnioskowane wprowadzanie ścieków nie narusza ograniczenia zawartego w § 8, ust. 1. W przeciwnym wypadku, wnioskowane wprowadzanie ścieków należy odpowiednio zmienić – np. poprzez zmniejszenie objętości zrzutu lub zaostrzenie dopuszczalnych stężeń znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń, a gdy nie jest to niemożliwe – należy z niego zrezygnować.
Ograniczenie zawarte w § 8, ust. 2 punkt 1) zakazuje wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych o stanie
poniżej dobrego, jeżeli wprowadzane w ściekach zanieczyszczenia mogłyby pogorszyć wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, które zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego - o ile pozwalają na to najlepsze dostępne techniki.
Jednocześnie stanowi w punkcie 2), że wnioskowane wprowadzanie ścieków nie może powodować przekroczenia
wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu wód, innych niż określone w punkcie 1), ustalonych dla stanu dobrego wód powierzchniowych.
Aby udowodnić, że wnioskowane wprowadzanie ścieków nie narusza postanowień § 8, ust. 2 należy:
• wykazać, że ścieki te nie będą zawierały zanieczyszczeń, które zadecydowały, że stan wód odbiornika jest oceniany jako poniżej dobrego lub będą je zawierały w ilościach nie powodujących pogorszenia wartości odpowiadających im wskaźników jakości lub
• wykazać, że wszystkie zawarte w ściekach zanieczyszczenia, które zadecydowały, że stan wód odbiornika jest
oceniany jako poniżej dobrego wprowadzane są w stężeniach, na których uzyskanie pozwalają najlepsze dostępne techniki oraz
• udowodnić, że wszystkie pozostałe zanieczyszczenia zawarte w tych ściekach, nie spowodują w wodach odbiornika przekroczenia określonych dla tych zanieczyszczeń wartości granicznych stanu dobrego.
Wymienione ograniczenia dotyczą wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych ze wszystkich instalacji
służących do oczyszczania ścieków – zarówno nowych, jak i już istniejących. Natomiast sposób wykazania, czy
wnioskowane wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie narusza tych ograniczeń, zależy od tego – czy
dotyczy ono instalacji nowej, czy już istniejącej.
3.	 W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z nowych instalacji służących do oczyszczania ścieków,
spełnienie wymagania określonego w ust. 1 i 2 odnosi się do odcinka cieku w zasięgu oddziaływania zrzutu przy
przepływie o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi równej 90%.
4.	 W przypadku braku danych pomiarowych o przepływach w cieku lub w przypadku zbyt krótkiego okresu wykonywania pomiarów tych przepływów dopuszcza się określenie wartości przepływu, o którym mowa w ust. 3 jako
iloczynu przepływu średniego z wielolecia, zwanego dalej SSQ i współczynnika W90%. Sposób wyznaczenia wartości
współczynnika W90% został określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
W przypadku wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do oczyszczania ścieków należy:
• ustalić w wodach odbiornika stężenia wszystkich zanieczyszczeń, stanowiących o klasyfikacji stanu wód, które
będą wprowadzane ze ściekami. Przykładowo dla ścieków bytowych będą to: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, natomiast dla wód opadowych i roztopowych – zawiesina ogólna i substancje ropopochodne. Należy przy tym wykorzystać najnowsze wyniki badań państwowej inspekcji ochrony środowiska, a w przypadku ich braku posłużyć
się badaniami własnymi lub wykonanymi przez inne instytucje i zakłady. Dla zlewni (lub części zlewni) niemonitorowanych, stężenia ww. substancji można oszacować bazując na podobnej zlewni monitorowanej. Przyjmuje
się bowiem, że jeśli niemonitorowana zlewnia ma zbliżone warunki do zlewni monitorowanej − takie jak klimat,
warunki geograficzne, geologię, rodzaj gleb, sposób zagospodarowania terenu − to można w niej oczekiwać zbliżonych ładunków zanieczyszczeń;
• określić dla przekroju zrzutu wartość przepływu o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi równej 90%
(Q90%). W przypadku braku danych pomiarowych o przepływach w cieku lub w przypadku zbyt krótkiego okresu
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wykonywania pomiarów w tym zakresie, wartość Q90% może być obliczona jako iloczyn przepływu średniego
z wielolecia SSQ i współczynnika W90%. Sposób wyznaczenia wartości współczynnika W90% został określony
w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
oszacować długość odcinka cieku pozostającego w zasięgu oddziaływania zrzutu;
sprawdzić, czy wskutek zamierzonego zrzutu ścieków w wodach odbiornika, w zasięgu oddziaływania tego zrzutu,
nie nastąpi zmiana kwalifikacji stanu wód − np. ze stanu dobrego na umiarkowany lub z bardzo dobrego na dobry
– z powodu wprowadzanych ładunków zanieczyszczeń.

5.	 W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków, bez zmiany lub przy zmniejszeniu dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym
ilości, stanu i składu wprowadzanych ścieków, o spełnieniu wymagania określonego w ust. 1 i 2 stanowić będą
wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków z okresu obowiązywania pozwolenia, świadczące o prawidłowej pracy
instalacji służącej do oczyszczania ścieków.
W odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych już funkcjonujących w obrocie prawnym, z wyjątkiem przypadków,
w których następuje zwiększenie dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym, ilości,
stanu lub składu wprowadzanych ścieków, wykonaniem przepisu § 8, jest przedłożenie wyników pomiarów ilości
i jakości ścieków z całego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
6.	 W przypadku zwiększenia dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym ilości, stanu
lub składu wprowadzanych ścieków z istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w ust. 1 i 2 odnosi się do odcinka cieku w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie w cieku
o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi równej 90% oraz do przyrostu ładunków wprowadzanych zanieczyszczeń.
W przypadku zwiększenia dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym ilości, stanu
lub składu wprowadzanych ścieków z istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków, należy dokonać obliczeń jak dla nowych instalacji, ale jedynie w odniesieniu do przyrostu wprowadzanych ładunków zanieczyszczeń.
7.	 Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą wprowadzania do wód powierzchniowych oczyszczonych
ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
Wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, tzw. wód popłucznych, zostało wyłączone
z ograniczeń określonych w § 8.
§ 9.

Ścieki wprowadzane do wód o stanie niższym od dobrego, nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w przepisach
odrębnych.

Ograniczenie określone w § 9 jednoznacznie wskazuje na brak możliwości dokonywania odstępstw przy ustalaniu
warunków wprowadzania ścieków do wód o stanie niższym od dobrego. Oznacza to, że nie można określić w pozwoleniu wodnoprawnym, wartości zanieczyszczeń w ściekach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
§ 10. Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest
możliwe:
1) wyłącznie przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
2) pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
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Ograniczenie określone w § 10 wprowadza zakaz wykonywania nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich
odcinkach szczególnie istotnych oraz istotnych dla obszaru dorzecza Odry (odpowiednio załączniki nr 2 i 3).
Są to, bowiem cieki lub ich odcinki, dla których utrzymanie/uzyskanie ciągłości morfologicznej jest warunkiem
utrzymania/uzyskania dobrego stanu lub potencjału danej części wód. Zatem wykonanie każdej nowej budowli
piętrzącej na ww. ciekach lub ich odcinkach powodować może nieosiągnięcie dobrego stanu bądź niezapobieżenie
pogorszeniu stanu danej części wód.
Ograniczenie to nie ma zastosowania jedynie do budowli piętrzących, wykonywanych po spełnieniu łącznie warunków określonych w art. 38 j, ust. 3:
1.	 podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;
2.	 przyczyny zmian (wykonania budowli) są szczegółowo przedstawione w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza;
3.	 przyczyny zmian (wykonania budowli) są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty
dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań;
4.	 zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w ust. 1-3, nie mogą zostać osiągnięte przy
zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści,
Przy czym prócz spełniania ww. warunków dana budowla musi bezwarunkowo zostać wyposażona w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
§ 11. 1.	Piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych cieków lub ich odcinków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2
jest niedopuszczalne w przypadkach gdy budowle piętrzące nie są wyposażone w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
2.	 Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy piętrzenia wód realizowanego na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, które stało się ostateczne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do czasu pierwszej przebudowy lub rozbudowy istniejącej budowli piętrzącej, jednak nie później niż do dnia, w którym upływa
termin osiągnięcia dobrego stanu, wskazanego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dla
części wód, na których zlokalizowane są te budowle piętrzące.
Ograniczenie określone w § 11, ust. 1 wprowadza zakaz piętrzenia wód cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych oraz istotnych dla obszaru dorzecza Odry (odpowiednio załączniki nr 2 i 3), jeżeli budowle piętrzące nie
posiadają urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb. Ograniczenie to dotyczy zarówno nowych pozwoleń
wodnoprawnych, jak również pozwoleń wodnoprawnych już funkcjonujących w obrocie prawnym tj. wydanych do tej pory na piętrzenie ww. cieków lub ich odcinków. Przy czym w odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych już funkcjonujących w obrocie prawnym, w ustępie 2 wskazano konkretne terminy realizacji tego obowiązku.
Zgodnie ze wskazaniami ustępu 2 dla piętrzeń istniejących, posiadających w dniu wejścia w życie rozporządzenia
ostateczne pozwolenia wodnoprawne, obowiązek wykonania urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb
zaistnieje:
• w przypadku wykonywania pierwszej przebudowy lub rozbudowy istniejącej budowli piętrzącej – zatem pozwolenie wodnoprawne na przebudowę lub rozbudowę może być wydane pod warunkiem zaprojektowania
urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb, a dalsze piętrzenie wód omawianych cieków będzie możliwe
dopiero po wykonaniu takich urządzeń;
• nie później niż do dnia, w którym upływa termin osiągnięcia dobrego stanu, wskazanego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dla części wód, na których zlokalizowane są te budowle piętrzące.
Generalnie termin ten upływa z końcem 2015 roku. Niemniej w Planie gospodarowania wodami dla części wód,
które z różnych przyczyn nie mogą osiągnąć dobrego stanu do końca 2015 roku, przewidziano odstępstwa od
tego terminu, czyli tzw. derogacje. Jeżeli zatem w Planie gospodarowania wodami dla części wód, na której zlokalizowana jest dana budowla piętrząca funkcjonująca bez urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb,
przewidziano derogację, obowiązek udrożnienia tej budowli również zostaje przesunięty (o ile obowiązujące
pozwolenie wodnoprawne nie straci wcześniej ważności, co opisano niżej).
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swobodną migrację ryb. Zatem pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli piętrzącej na
omawianych ciekach może być wydane pod warunkiem zaprojektowania urządzeń zapewniających

Wskazane w ustępie 2 „odroczenie” obowiązku udrożnienia budowli piętrzących funkcjonujących w oparciu o ważne pozwolenia wodnoprawne, obowiązuje tylko do czasu ważności tego pozwolenia. Zatem każde nowe pozwolenie
naswobodną
piętrzenie wód
cieków lub
migrację
ryb.ich odcinków szczególnie istotnych oraz istotnych dla obszaru dorzecza Odry – również dla budowli istniejących – może być wydane pod warunkiem wyposażenia budowli piętrzącej w urządzenia
zapewniające swobodną migrację ryb.

Ustęp 2 dopuszcza natomiast wyjątek, że w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb

§ 12. 1.	Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
2.	nie
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bodną migrację ryb, pod warunkiem, że wysokość progu przelewu tych budowli nie będzie większa niż 0,30 m oraz,
że budowle te wyposażone będą w przelew zapewniający koncentrację przepływu wody przy przepływie SNQ, na
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0,3
m orazrówną
którewysokości
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na wody
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Ograniczenie określone w § 12, ust. 1 wprowadza konieczność wyposażenia nowych budowli piętrzących lokalizowanych
na ciekach
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względembyć
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ciągłości
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minimum
m. Warunek
powinien
spełniony
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SNQ.
wodnego (załącznik nr 4), w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb. Zatem pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie budowli piętrzącej na omawianych ciekach może być wydane pod warunkiem zaprojektowania urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb.
Ustęp 2 dopuszcza natomiast wyjątek, że w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb nie muszą być
wyposażone takie budowle piętrzące, których wysokość progu jest mniejsza niż 0,3 m oraz które umożliwiają
koncentrację
przepływupiętrzącej,
na głębokośćorówną
progu
i szerokość
minimum 0,3 m.
ten powinien
Schemat budowli
którejwysokości
mowa w
ustępie
2 przedstawiono
na Warunek
poniższym
rysunku:
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Schemat budowli piętrzącej, o której mowa w ustępie 2 przedstawiono na poniższym rysunku:
MPP

h ≥ Pg
NPP

min. 0,3 m

SNQ
h

Pg ≤ 0,3 m
Pg

Obliczenia dla przedstawionej na schemacie budowli piętrzącej przeprowadza się tak jak dla przelewów (zatopionego, niezatopionego lub częściowo zatopionego) opisanych przy § 7, ust. 4.
§ 13. 1.	Wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb jest możliwe, jeżeli urządzenia te będą spełniać warunki techniczne ustalone dla reprezentatywnych gatunków ryb. Warunki
te określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.	 Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące skuteczność urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb:
1) dla cieków lub ich odcinków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3 reprezentatywne gatunki ryb ustala
się zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia;
2) dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych odcinków cieków, jako reprezentatywne gatunki ryb ustala
się certę lub węgorza.
W ustępie 1 wskazano, iż każde nowe bądź odbudowywane, rozbudowywane lub przebudowywane urządzenie
zapewniające swobodną migrację ryb musi spełniać warunki techniczne określone w załączniku 7. Warunki te
określono w podziale na gatunki ryb, bowiem urządzenia służące migracji ryb, muszą spełniać warunki techniczne
określone w zależności od predyspozycji (szybkość pływania i rozmiaru) konkretnych gatunków ryb występujących w danym cieku.
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W załączniku 8 natomiast, (o którym mowa w ustępie 2) wskazano właśnie te reprezentatywne gatunki ryb dla
konkretnych cieków. Jako gatunki reprezentatywne należy rozumieć gatunki występujące w danym cieku, których
wymagania pokrywają się z wymaganiami pozostałych gatunków w nim występujących.
Wykonanie urządzeń umożliwiających migrację ryb o parametrach wskazanych w załączniku 7 tj. parametrach
uwzględniających wymagania konkretnych gatunków ryb w zakresie w szczególności prędkości przepływu wody,
nachylenia dna czy napełnienia bądź wymiarów, wymiernie przyczyni się do zwiększenia skuteczności tych urządzeń, a tym samym do uzyskania/utrzymania dobrego stanu/potencjału wód tych cieków.
§ 14. 1.	Korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 – 3 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy obiekty te nie są wyposażone w zabezpieczenia wlotów do
elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami.
2.	 Zabezpieczeniami, o których mowa w ust. 1 mogą być kraty o prześwicie nie większym niż 15 mm.
3.	 Dopuszcza się korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich odcinkach, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3, bez zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych przed spływającymi rybami, pod
warunkiem zastosowania turbiny śrubowej (ślimakowej).
W ustępie 1 wskazano konieczność wyposażenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz
innego typu ujęć wody, zlokalizowanych na ciekach lub ich odcinkach szczególnie istotnych oraz istotnych
dla obszaru dorzecza Odry (odpowiednio załączniki nr 2 i 3) oraz na ciekach lub ich odcinkach istotnych pod
względem zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego (załącznik nr 4) w zabezpieczenia przed
spływającymi rybami.
Ograniczenie wprowadzono, aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie hydroelektrowni na ichtiofaunę, tj.
aby istotnie zmniejszyć straty w rybostanie.
Problem ten rozwiązują różnego rodzaju bariery nazywane zabezpieczeniami przed spływającymi rybami. Mogą to
być zarówno odstraszacze ryb (pole elektryczne, kurtyna z pęcherzyków powietrza, kurtyna świetlna czy dźwiękowa) jak i bariery (kraty, ekranowanie) oraz oprowadzanie ryb. Wybór metody zabezpieczenia hydroelektrowni jest
dowolny i zależy od Korzystającego z wód. Niemniej, jeżeli Korzystający z wód zdecyduje się na zabezpieczenie
w postaci krat to rozstaw jej prętów powinien wynosić maksymalnie 15 mm. Taki rozstaw bowiem jest skuteczny, gdyż pozwala zatrzymać smolty (stadium rozwojowe łososia) o długości powyżej 17,5 cm.
W ustępie 3 wprowadzono odstępstwo od obowiązku określonego w ustępie 1, jednak jedynie dla hydroelektrowni
wyposażonych w turbiny śrubowe (ślimakowe), tj. turbiny określane jako przyjazne dla fauny rzecznej.
Obowiązek wskazany w ustępie 1 obowiązuje od dnia wejścia w życie pozwolenia, zatem wszystkie aktualnie funkcjonujące hydroelektrownie powinny być na bieżąco wyposażane w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami.
§ 15. 1.	Rolnicze wykorzystanie ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych
jezior priorytetowych.
2.	 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z nowolokalizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych jezior priorytetowych.
3.	 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pochodzących z nowych obiektów budowlanych jest niedopuszczalne
w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych jezior priorytetowych.
4.	 Linie brzegowe jezior priorytetowych, o których mowa w ust. 1-3 oznaczają wykazany w ewidencji gruntów i budynków przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych jezior, a gruntami do nich przyległymi.
Dla jezior priorytetowych pod względem ochrony, wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego, wprowadzono zakaz rolniczego wykorzystania ścieków oraz
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zarówno z nowych obiektów budowlanych, jak i nowo powstających
oczyszczalni przydomowych, w pasie 100 m od linii brzegowej jeziora .
W przypadku braku określonej linii brzegowej jeziora, przyjmuje się, że zakazy obowiązują w pasie 100 m od granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych jezior, a gruntami do nich przyległymi, wykazanej w ewidencji
gruntów i budynków.
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5.	 Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wprowadzania do wód powierzchniowych i do ziemi, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania
wody, tzw. wód popłucznych, zostało wyłączone z ograniczeń określonych w § 15.
§ 16. 1. Wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior priorytetowych,
możliwe jest w przypadku zachowania łącznie następujących warunków:
1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym;
2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny;
3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 czasu dopływu do jeziora.
Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jezior priorytetowych pod względem ochrony, wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, wprowadzono zakaz wprowadzania ścieków do dopływów tychże
jezior, o ile nie zostaną spełnione łącznie powyższe trzy warunki. Zakaz dotyczy zarówno cieków naturalnych, jak
i urządzeń wodnych stanowiących dopływy jezior priorytetowych.
Przez przetrzymywanie ścieków, w celu uzyskania wymaganego czasu, należy rozumieć wykonanie na trasie spływu
ścieków do jeziora, m.in. zbiorników retencyjnych, czy urządzeń spowalniających przepływ.
Ograniczenie to dotyczy zarówno nowych pozwoleń wodnoprawnych, jak również pozwoleń wodnoprawnych
już funkcjonujących w obrocie prawnym tj. wydanych do tej pory na wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych, będących dopływami jezior priorytetowych.
2.	 Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wprowadzania ścieków pochodzących z jednostek i obiektów, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159).
3.	 Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wprowadzania do wód jezior oraz cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior priorytetowych, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz
oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania
wody, tzw. wód popłucznych, zostało wyłączone z ograniczeń określonych w § 16 ust. 1.
4.	 Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód jezior oraz cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących
dopływami jezior priorytetowych z istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia instalacji służących do
oczyszczania ścieków, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Zakaz określony w ust. 4 dotyczy wprowadzania ścieków do wód jezior priorytetowych z istniejących, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, instalacji służących do oczyszczania ścieków. W ustępie 4 wskazano konkretny termin
realizacji tego obowiązku wynoszący 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 17. 1.	W jednostkach bilansowych wód podziemnych Wyspa Uznam, Wyspa Wolin oraz Wyspa Karsibór, łączny pobór
wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w każdej z tych jednostek nie może przekraczać wielkości dostępnych do
zagospodarowania zasobów dla nich ustalonych.
W ustępie 1 wskazano obszary o intensywnej eksploatacji wód podziemnych oraz słabym stanie wód podziemnych,
na których wprowadzono ograniczenie nie przekraczania, poborem wody z ujęć, wielkości dostępnych do zagospodarowania zasobów. Ograniczenie to wprowadzono dla poprawy stanu wód podziemnych na wyspie Uznam oraz
utrzymania stanu dobrego na wyspie Wolin i Karsibór.
Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią zasoby dyspozycyjne, które ustalone są w dokumentacjach hydrogeologicznych i zatwierdzone przez właściwego ministra.
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Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych stanowią średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód podziemnych określonego obszaru bilansowego, pomniejszonymi o średnią z wielolecia wielkość przepływu wód, tak
aby nie dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód powierzchniowych związanych z wodami podziemnymi
i do powstania znaczących szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, a także określonymi
z zachowaniem warunku niepogarszania stanu chemicznego wód podziemnych. Zasoby te ustalone są z uwzględnieniem występującego w obszarze bilansowym przestrzennego zróżnicowania warunków zasilania, występowania
parametrów hydrogeologicznych i kontaktów hydraulicznych poziomów wodonośnych, przestrzennego rozkładu
środowiskowych i hydrogeologicznych ograniczeń dla stopnia zagospodarowania zasobów oraz przestrzennego
rozkładu istniejącego użytkowania wód podziemnych, bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania wód.
2.	 Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią zasoby dyspozycyjne ustalone dla obszaru bilansowego. Wielkość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Wyspy Wolin, Wyspy Uznam i Karsibór zawarto
w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 18. Wielkość maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia wód podziemnych nie może przekraczać ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania na wodę. Wzór na obliczenie wielkości maksymalnego rocznego
poboru wody zawiera załącznik nr 10 do rozporządzenia.
Ograniczenie określone w § 18 wprowadza konieczność obliczania wielkości maksymalnego rocznego poboru
wody z ujęcia wód według wzoru podanego w załączniku nr 10, w następujący sposób:
Qmax r = Qśrd · 365
gdzie Qśrd – średnia ilość uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, wyrażona w m3 na dobę tj. wynikająca z nierównomierności zapotrzebowania na wodę w poszczególnych godzinach i bilansująca maksymalne ilości zapotrzebowania na wodę na godzinę.
Maksymalna ilość roczna powinna być obliczana, jako wielkość średniego dobowego poboru wody przemnożona
przez ilość dni w roku. Wielkość średniego dobowego poboru wody powinna być określona na podstawie rzeczywistych poborów, udokumentowanych odczytami wodomierza, z okresu reprezentatywnego np. okresu obowiązywania pozwolenia, okresu wykazującego trendy zmian poboru. Dodatkowo maksymalna ilość roczna powinna
uwzględniać uzasadniony wzrost poboru wody np. podłączenie nowych odbiorców, wzrost produkcji. Dla nowych
ujęć wody wielkość ta powinna wynikać z planowanego uzasadnionego zapotrzebowania.
Przykład nr 1:
Średni pobór wody z ujęcia wynosi 40,0 m³/d i jest obliczony na podstawie wielkości rocznego poboru wody:
Q śrd = 14 600 : 365 = 40,0 m³/d
Obliczenie maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia przy uwzględnieniu wzrostu poboru wody z ujęcia wynoszącego 10%:
Qśrd = 40 · 1,10 =44,0 m³/d
Qmax/rok = 44,0 · 365 = 16 060 m³/rok
Przykład nr 2:
Średni pobór wody z ujęcia wynosi 3000,0 m³/d i jest obliczony na podstawie wielkości rocznego poboru wody:
Qśrd = 1 095 000 / 365 = 3000,0 m³/d
Ujęcie charakteryzuje się sezonową zmiennością poboru: w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia (92 dni), średni pobór wyniósł 4500,0 m³/d, natomiast w okresie od 1 września do 31 maja (273 dni), średni pobór wyniósł
2494,5 m³/d.
Natomiast średni pobór w sezonie z uwzględnieniem jego wzrostu np. 10 % wynosić będzie:
• w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia (92 dni): Q śr.d. = 4500,0 · 1,10 = 4950,0 m³/d
• w okresie od 1 września do 31 maja (273 dni): Q śr.d. = 2495,5 · 1,10 = 2744,95 tj. 2745,0 m³/d
§ 19. 1.	Korzystanie z wód podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych do napełniania stawów rybnych oraz
na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest niedopuszczalne w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód powierzchniowych.
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2.	 Korzystanie z wód podziemnych ze starszych niż czwartorzędowe utwory wodonośne do napełniania stawów rybnych
oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest niedopuszczalne w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych lub wód powierzchniowych.
§ 20. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 11 do rozporządzenia niedopuszczalne jest:
1) wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych;
2) wykonywanie odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, za wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych nie powodujących długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych;
3) pobieranie wód podziemnych do nawodnień gruntów i upraw.
Ograniczenia określone w § 20 obowiązują w Świnoujściu, na obszarze wyspy Uznam. Szczegółowy opis tego obszaru zawarto w załączniku 11.
Ograniczenia wymienione w pkt 1-3 wprowadzono aby zapobiec dalszemu pogarszaniu stanu wód podziemnych
na wyspie Uznam, gdzie występuje deficyt zasobów dostępnych do zagospodarowania.
Mając na uwadze, że wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe zabroniono pobierania wód podziemnych do nawodnień gruntów i upraw.
§ 21. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 12 do rozporządzenia niedopuszczalne jest:
1) wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych na potrzeby inne niż wynikające z priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) wykonywanie odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, za wyjątkiem odwodnień nie powodujących długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych.
Ograniczenia określone w § 21 wprowadzono na części obszaru wyspy Wolin. Szczegółowy opis tego obszaru zawarto w załączniku 12.
Ograniczenia wymienione w pkt 1-2 wprowadzono aby utrzymać dobry stan wód podziemnych na wyspie Wolin,
gdzie ze względu na turystyczny charakter tego rejonu występuje znaczące zapotrzebowanie na wodę przy ograniczonych zasobach wód podziemnych.
Mając na uwadze, że wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe zabroniono wykonywania nowych ujęć na inne potrzeby niż
wynikające z priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. na cele ochrony
zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uwaga: Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami do niego oraz uzasadnieniem zawartych w nim zapisów, zamieszczony
został na płycie DVD stanowiącej załącznik do niniejszego Informatora.
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