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1

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie jest przedmiotem umowy nr 46/2015 zawartej w dniu 22.05.2015 r. pomiędzy
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a firmą Ekovert Łukasz Szkudlarek na
wykonanie usługi pn. „Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków
korzystania z wód zlewni Iny”.
Opracowany w trakcie realizacji zamówienia projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla
projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny stanowi
element postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i będzie poddany
konsultacjom społecznym w jej trakcie.

2

CEL i ZAKRES PROGNOZY, STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROWADZONYCH
PRAC i METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

2.1 Cel i zakres prognozy
W niniejszym dokumencie przeanalizowano potencjalny wpływ na środowisko realizacji postanowień
projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny.
Podczas prac nad Prognozą w szczególności skupiono się na tych elementach, na które projekt
rozporządzenia WKW zlewni Iny może mieć faktyczne oddziaływanie. Podstawą Prognozy był projekt
rozporządzenia WKW zlewni Iny oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie (WOPN-OS.411.58.2015.KM) z dnia 30.04.2015 oraz Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (NZNS.7040.1.14.2015) z dnia
29.04.2015 – w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko oraz zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy dla przedmiotowego dokumentu. Przy
czym jedynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził konieczność
przeprowadzenia strategicznej oceny i określił zakres i stopnień szczegółowości Prognozy.
Uwzględnia ona zakres wskazany w artykule 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), zwanej dalej
ustawą OOŚ.
Podstawowym celem niniejszej Prognozy jest ocena możliwych skutków środowiskowych wdrożenia
ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny i tym samym spełnienie wymogów ustawy OOŚ
oraz wymagań, jakie po sporządzeniu przez Dyrektora RZGW w Szczecinie projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny - co do zakresu Prognozy, które wyraził RDOŚ, uznając za konieczne
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Zgodnie z powyższym uzgodnieniem zakres Prognozy, poza zawartością określoną w art. 51 ust. 2
ustawy OOŚ, w szczególności przedstawia i analizuje zagadnienia wskazane przez RDOŚ:




wpływ realizacji ustaleń wynikających z projektu rozporządzenia na poszczególne elementy
środowiska, ze szczególną uwagą na oddziaływanie jego ustaleń na stan zachowania
przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 występujących na terenie zlewni rzeki lny, tj.
siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których zostały wyznaczone ww.
obszary. Stąd zapisy projektu rozporządzenia skonfrontowano ze wskazaniami wynikającymi
z planów zadań ochronnych dla znajdujących się w zasięgu granic zlewni obszarów Natura 2000.
uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
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wskazania na ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni lub jej części dla wskazanych jednolitych
części wód, niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności
wynikających z ochrony ekosystemów od wód zależnych, zwłaszcza w granicach obszarów
prawnie chronionych;
charakterystykę obszarów chronionych ujętych w rejestrze obszarów chronionych, zwłaszcza
obszarów wyznaczonych w celu ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych na mocy ustawy
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem
w ich ochronie;
identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód
powierzchniowych, zwłaszcza ocenę biologicznego, fizyko - chemicznego i chemicznego stanu
wód powierzchniowych, a także ocenę reżimu hydrologicznego stanu wód powierzchniowych,
ocenę morfologicznego stanu wód powierzchniowych oraz ocenę stanu obszarów chronionych.

Ponadto Prognoza zawiera:





informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami;
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Określa, analizuje i ocenia:




istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;
stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne w szczególności na zdrowie ludzi, wodę i powietrze.

Uwzględnia oraz przedstawia również:




zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko;
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

2.2 Model oceny wraz z opisem metodyki
rozporządzenia WKW zlewni Iny

prowadzenia ocen

projektu

Akty prawne stanowią specyficzną grupę dokumentów, dla których przeprowadza się procedurę
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Do oceny przedmiotowego dokumentu przyjęto
model wykorzystywany przy ocenie polityk (policy appraisal). Najważniejszą rolę w tym modelu
odgrywa identyfikacja celów samego dokumentu, skutków ich realizacji i ocena czy kwestie
środowiskowe zostały w nich należycie ujęte – nie zaś bezpośredniego oddziaływania na środowisko.
Procedura ta kładzie większy nacisk na proces decyzyjny będący efektem wdrożenia ocenianego
dokumentu. Ten model sprawdza się w ocenie dokumentów, które nie wyznaczają ram realizacji
poszczególnych przedsięwzięć, a jedynie ramy i kierunki rozwoju różnych procesów w sferze
społecznej, gospodarczej, prawnej czy środowiskowej.
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Nacisk prowadzonych analiz położono, więc na ocenę zgodności zapisów z celami ochrony
środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Ponadto oceniono czy
kwestie środowiskowe zostały w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny ujęte w wystarczającym
stopniu, jak również czy zaproponowane zapisy są adekwatne i wystarczające do osiągnięcia
założonych celów, czyli osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód w zlewni i osiągnięcia ustalonych
celów środowiskowych w poszczególnych JCW. Przeprowadzono również analizę i ocenę metod
i kryteriów, które przyjęto, jako podstawę i punkt odniesienia dla skuteczności zaproponowanych
w dokumencie rozwiązań i zapisów.
Pierwszym elementem Prognozy jest ogólna ocena zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny,
jak również powiązania jej z innymi dokumentami planistycznymi.
Analizę oddziaływania na poszczególne „ustawowe” komponenty środowiska określone w art. 51.
ust. 2 pkt 2e Ustawy OOŚ poprzedzono weryfikacją czy faktyczne oddziaływania w przypadku
przedmiotowego dokumentu mogą mieć miejsce i skupiono się na tych gdzie taką możliwość
zidentyfikowano.
Ostatnim etapem prac jest ekspercka analiza wariantowa z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, czyli
oceną skutków w przypadku braku realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW w zlewni oraz
listę rekomendacji zmian niektórych zapisów (zapisów alternatywnych), które zdaniem autorów
prognozy, mogłyby zwiększyć czytelność dokumentu, poprawić stopień uwzględnienia zasad ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju w projekcie rozporządzenia WKW, jak również ułatwić
osiągnięcie zakładanych, przez wdrożenie dokumentu, celów. Spośród nich wybrano najistotniejsze
i zarekomendowano do wdrożenia w ostatecznej wersji ocenianego dokumentu.

2.3 Metodyka kontroli wdrażania postanowień projektu rozporządzenia WKW
zlewni Iny
2.3.1

Założenia metodyczne

Przez monitoring skutków wdrażania postanowień rozporządzenia należy rozumieć zestaw metod
i wskaźników, określających postępy we wdrażaniu zapisów dotyczących wymagań, priorytetów oraz
ograniczeń zawartych w rozporządzeniu wraz z ich oddziaływaniem na komponenty środowiska.
Zatem monitoring powinien polegać na periodycznym lub ciągłym zbieraniu informacji i danych,
przetwarzaniu ich oraz agregacji w sposób umożliwiający właściwą interpretację aktualnego stanu
i postępów we wdrażaniu zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny.
W przypadku monitorowania projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny, metodyka badania skutków
realizacji rozpatrywanych przepisów powinna odnosić się do analizy ich egzekwowalności oraz
skuteczności, czyli faktycznego oddziaływania na poprawę lub utrzymanie wyznaczonych celów
środowiskowych.
Zaproponowany w prognozie oddziaływania na środowisko dla rozporządzenia warunków korzystania
z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego monitoring skutków wdrażania WKW
kładzie nacisk na posiłkowanie się monitoringiem GIOŚ jako głównym źródłem danych analitycznych.
Ze względu na znaczne uszczegółowienie wymagań, oraz ograniczeń w korzystaniu z wód dla zlewni
Iny należy zaproponować szerszy, precyzyjniejszy zakres metod monitoringowych, wynikający
z uwarunkowań tych szczegółowych zapisów.
W celu przystąpienia do konstrukcji założeń metodycznych przyjęto poniższe założenia ogólne:


Metodyka powinna odzwierciedlać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zaproponowaną
metodą a celem metody.
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Metodyka jest kolejnym krokiem (kontynuacją) niniejszej Prognozy, w celu samodzielnego,
cyklicznego przeglądu racjonalności przyjętych w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny
przepisów.
Metodyka powinna być dostosowana do uporządkowanej i niewymagającej oceny eksperckiej
analizy, z wykorzystaniem dostępnych środków – wskaźników.
Ocena stopnia realizacji postanowień projektu rozporządzenia WKW będzie dokonywana przez
pracowników RZGW.

2.3.2

Materiały do pozyskiwania danych niezbędnych w procesie oceny skutków
realizacji postanowień projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny

Do monitorowania wdrażania postanowień projektu rozporządzenia WKW na terenie zlewni Iny
można wykorzystać:






Oceny, jakości wód i stanu JCWP i JCWPd, jako podstawę wyznaczenia postępów w osiąganiu
celów środowiskowych RDW.
Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód wykonywane przez starostwa i marszałka
oraz RZGW, jako podstawę do oceny postępów w zakresie ochrony zasobów wód i poszanowania
priorytetów.
Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód i ścieków wykonywane przez
starostwa i marszałka oraz RZGW, jako podstawę do bilansowania ładunków zanieczyszczeń
i wdrażania obostrzeń jakościowych WKW.
Zestawienia pozwoleń wodnoprawnych lub decyzji środowiskowych dla przebudowy obiektów
piętrzących (Starostwa, gminy, RDOŚ),

2.3.3

Cykliczność dokonywania oceny skutków realizacji postanowień
rozporządzenia WKW zlewni Iny

projektu

Bardzo ważnym aspektem prowadzonego monitoringu jest jego cykliczność i wynikająca z płynących
na jego podstawie wniosków, weryfikacja zapisów WKW zlewni Iny, zgodnie z zasadą PDCA (ang.
Plan-Do-Check-Act) opisywaną przez tzw. pętlę Deminga (Ryc. 1).

Ryc. 1 Pętla Deminga

Badając ocenę skutków realizacji postanowień rozporządzenia WKW zlewni Iny należy przede
wszystkim zwrócić uwagę na zharmonizowanie ocen z dostępnymi wynikami badań
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monitoringowych, ale również cykliczną ocenę stanu wód i jej konsekwencje. Ważnym aspektem jest
skorelowanie badań z dokonywanymi przeglądami pozwoleń wodnoprawnych i uwzględnienie zmian
płynących z nowych zasad przyznawania praw użytkownikom. Aktualizacja kolejnych dokumentacji,
sporządzanych na potrzeby wdrażania RDW w Polsce oraz innych opracowań wewnętrznych
i zbiorczych RZGW w skali regionu i zlewni, np. bilansów wodno gospodarczych, dokumentacji
planistycznych na potrzeby RDW, planów przeciwdziałania skutkom suszy, planów zarządzania
ryzykiem powodziowym czy planów utrzymania wód, może zasadniczo wpłynąć na wynik oceny oraz
podejmowanie interpretacji jej wyników.
Określone wskaźniki oceny, a w szczególności dostępność danych bezpośrednich i pośrednich,
na podstawie, których są one obliczane, determinują częstotliwość prowadzonego monitoringu.
Między innymi, dlatego właściwe byłoby grupowanie wskaźników, uzależnionych od rodzaju danych,
ich poziomu ufności, okresów oraz możliwości ich pozyskania, aby następnie określić właściwe
horyzonty czasowe dla przeprowadzanych ocen cząstkowych.
Proponuje się wyróżnić dwa zasadnicze cykle ocen, powiązane z długookresowymi zbiorami danych,
do których zaliczyć można:
- 6 letni cykl sporządzania strategii, PGW, działań ujętych w PWŚK, warunków korzystania z wód
regionu wodnego i innych dokumentacji powiązanych z długoterminowym planowaniem
w gospodarowaniu wodami,
- 3 letni cykl monitorowania sprawozdań ze stanu środowiska sporządzanych przez WIOŚ,
nowowydanych pozwoleń wodnoprawnych, ewentualnych weryfikacji istniejących pozwoleń
wodnoprawnych, wydanych stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, ewentualnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2.3.4

Podsumowanie założeń metodycznych

Założeniem metodycznym proponowanego monitoringu jest ukierunkowanie wyboru wskaźników na
takie, które są zgodne z możliwościami prawnymi i zasobowymi RZGW oraz prawidłowo interpretują
konieczność dokonywania okresowej oceny zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Należy jednak podkreślić, iż badanie wymiernych skutków zastosowanych ograniczeń na cele
środowiskowe, może być skomplikowane ze względu na jednoczesne nakładanie się wielu środków,
w tym postanowień obecnego i przyszłych Planów gospodarowania wodami w dorzeczu Odry,
programów działań obecnego i kolejnych aktualizowanych wersji Programu wodno –
środowiskowego kraju, pozostałych programów i strategii krajowych, omówionych w rozdziale 3
niniejszej Prognozy, a także aktualnych ograniczeń rozporządzenia WKW regionu wodnego i ich
kolejnych iteracji.
Aby ocenić skutki postanowień projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na wyznaczone cele
środowiskowe oraz ich uszczegółowienie, którymi mogą być wprowadzane szczegółowe wymagania
dla zlewni, proponuje się zbadanie realizacji wymagań a następnie zestawienie tak uzyskanych
wyników z ograniczeniami. Łącznie ze szczegółowymi wymaganiami i/lub priorytetami w korzystaniu
z wód ograniczenia można zestawić w pary wzajemnie oddziałujących i uzupełniających się
przepisów, razem tworzących pewną normę, którą należałoby poddać ocenie. Ocena ta powinna
mieć wymiar jakościowy oraz ilościowy, odpowiednio do badanych par środków.
Punkt wyjścia mogłyby stanowić poniższe działania krokowe:
•
za pomocą dostępnych danych weryfikuje się aktualny stan / potencjał wód oraz pozostałe
cele środowiskowe sprecyzowane w odrębnych opracowaniach środowiskowych;
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•
następnie za pomocą m.in. metod statystycznych określa się skuteczność stosowania
zaproponowanych przepisów;
•
koreluje się wyniki skuteczności odpowiednich ograniczeń z okresowo badanym stanem /
potencjałem JCW;
•
określa się sprzężenie z pozostałymi, potencjalnie oddziałującymi w podobny sposób
środkami np. programy działań, lokalne programy ochrony środowiska, a następnie nadaje się rangę
tak uzyskanemu wskaźnikowi;
•
interpretuje się ostatecznie badany środek prawny, pod kątem jego wpływu na zmianę lub jej
brak, w stanie / potencjale JCW.
Ocena skuteczności badanych środków, ich realizacji, a w konsekwencji oddziaływanie na osiągnięcie
założonych celów środowiskowych, powinna w dalszej części wyodrębnić te, które są adekwatne i
skuteczne. Ponadto zmienić lub doprecyzować pozostałe, wykazujące mniejszą skuteczność oraz
pozwolić wycofać ograniczenia nieskuteczne. Wskaźniki służące ocenie powinny być odporne na
ograniczenia prawne, w tym kompetencyjne, kadrowe i techniczne uniemożliwiające zdobycie
odpowiedniego zasobu wiarygodnych danych. Dlatego wstępnie zaprezentowane zbiory danych
opierają się na wskazanej dostępności.
W przedstawionym podejściu nie uwzględniano, na tym etapie analizy, administracyjnych i
kontrolnych metod przysługujących RZGW z mocy prawa. Przyjmuje się, że narzędzia te są już
stosowane przez organ. Ich potencjalne wykorzystanie przy zdobywaniu danych monitoringowych
będzie, podobnie jak płynące z rekomendacji propozycje nowych lub zmienionych zapisów, częścią
składową ostatecznej metody prowadzenia monitoringu. Również aktualny brak odniesienia się do
wynikających z przepisów końcowych zaleceń proceduralnych, mogących dodatkowo wzbogacić
materiał analityczny do przeprowadzenia oceny skutków realizacji postanowień rozporządzenia, ma
swoją przyczynę w konieczności ich uprzedniej analizy i weryfikacji prawnej i merytorycznej.

2.4 Stopień szczegółowości ocen i analiz projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
Przez pojęcie stopnia szczegółowości analiz przyjęto zasięg przestrzenny oraz rodzaj zagadnień,
włączony do analiz i oceny.
W kontekście stopnia szczegółowości analiz, zgodnie z zapisami art. 5.2 dyrektywy SEA (Strategic
Environmental Assessment) oraz art. 52. 1 ustawy OOŚ, poszczególne aspekty oddziaływania nie
powinny być powielane przy ocenach dokumentów niższego rzędu. Mając na uwadze powyższe
zauważono, że stopień szczegółowości oceny projektu rozporządzenia WKW uszczegóławia, a nie
powiela, ocenę dokonaną już dla PGW i PWŚK, WKW RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Stąd
ocena merytoryczna proponowanych w projekcie rozporządzenia zapisów została przeprowadzona
wyłącznie w skali zlewni, jednak z uwzględnieniem wniosków płynących z prognoz oddziaływania na
środowisko powiązanych dokumentów wyższego szczebla.
Zjawiska przestrzenne, występujące na badanym obszarze, dotyczące:







istotnych problemów,
części wód zagrożonych / niezagrożonych spełnieniem celów środowiskowych,
charakterystyki zlewni, czyli istniejącego stanu środowiska,
analizy występujących, realizowanych i planowanych przedsięwzięć,
występowanie obszarów chronionych tj. formy ochrony przyrody oraz rejestru obszarów
chronionych,
uwarunkowań planowanych działań wynikających z PWŚK,
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Przedstawiono za pomocą podziału na jednolite części wód, które przyjęto, jako podstawową
jednostkę oceny wód powierzchniowych.
Ocena legislacyjna została dokonana w sposób standardowy dla dokumentów rangi aktu prawa
miejscowego, przy założeniu, że poszczególne zapisy projektu rozporządzenia powinny być także
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości dokumentu oraz jego miejsca w hierarchii
systemu zarządzania, w tym do kolejności etapów, w jakim podejmowane są decyzje administracyjne.

2.5 Opis spełnienia wymogów stawianych Prognozie
W Tab. 1 wskazano miejsce uwzględnienia w Prognozie wymagań stawianych w ustawie OOŚ oraz
przez organ opiniujący.
Tab. 1 Opis spełnienia wymogów ustawowych w Prognozie
USTAWOWY WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
ANALIZY i OCEN
istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych
z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań różnorodność biologiczną
bezpośrednich,
pośrednich,
wtórnych,
skumulowanych, Ludzi
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych zwierzęta
i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot rośliny
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na wodę
środowisko, a w szczególności na:
powietrze
powierzchnię ziemi
krajobraz
klimat
zasoby naturalne
zabytki
dobra materialne
uwzględnienia zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy

ROZDZIAŁ

3
2.2
2.3
4.10
7.1
ROZDZIAŁ
6.1

4
4
3.4

4.3
4.4
4.3
4.3
4.1, 4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.4
4.4
4.11

SPOSÓB, W JAKI WZIĘTO POD UWAGĘ

ROZDZIAŁ

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.

6.3

SPECYFICZNE WYMOGI ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

ROZDZIAŁ

6.2

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w prognozie należy przedstawić następujące zagadnienia:
wpływ realizacji ustaleń wynikających z Rozporządzenia na poszczególne elementy środowiska, ze szczególną uwagą
4.3
na oddziaływanie jego ustaleń na stan zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 występujących na
terenie zlewni rzeki lny, tj. siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których zostały wyznaczone
ww. obszary. Stąd zapisy projektu Rozporządzenia skonfrontowano ze wskazaniami wynikającymi z planów zadań
ochronnych dla znajdujących się w zasięgu granic zlewni obszarów Natura 2000.
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uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3.4.3

wskazania na ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni lub jej części dla wskazanych jednolitych części wód, niezbędne
dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności wynikających z ochrony ekosystemów od wód
zależnych, zwłaszcza w granicach obszarów prawnie chronionych;

4.3

charakterystykę obszarów chronionych ujętych w rejestrze obszarów chronionych, zwłaszcza obszarów wyznaczonych
w celu ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

4.3

identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych,
zwłaszcza ocenę biologicznego, fizyko - chemicznego i chemicznego stanu wód powierzchniowych, a także ocenę
reżimu hydrologicznego stanu wód powierzchniowych, ocenę morfologicznego stanu wód powierzchniowych oraz
ocenę stanu obszarów chronionych.

4.1, 4.2

2.6 Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy
Projekt analizowanego rozporządzenia w swej zawartości nie porusza i nie zawiera propozycji
nowych, zupełnie dotąd niezbadanych rozwiązań lub uregulowań, wyznaczając szczegółowe ramy
korzystania z wód na terenie zlewni. Dlatego w tym kontekście autorzy nie napotkali istotnych
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Niemniej gospodarka i ochrona wód wciąż są dziedzinami aktywnych badań i analiz w kontekście
interakcji działalności człowieka i szeroko pojętego środowiska. Wszystkie dokonane w niniejszym
dokumencie analizy i eksperckie oceny potencjalnych oddziaływań zastosowanych przepisów na
osiągnięcie celów środowiskowych przez wody, jak również propozycje zapisów alternatywnych,
mających na celu uzupełnienie projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód zlewni Iny, zostały oparte o najbardziej aktualne dane, gromadzone na potrzeby sporządzenia
rozporządzenia oraz innych dostępnych źródeł.
Niewątpliwą trudnością w trakcie prowadzonych analiz było precyzyjne oszacowanie możliwego
wpływu zapisów rozporządzenia mówiących o zmianie wielkości rozdziału wód na dolinę Pęzinki i
znajdujące się w jej obrębie ekosystemy zależne od wód. Bez szczegółowych badań terenowych nie
jest to możliwe, dlatego element ten powinien być przedmiotem szczególnej uwagi w ramach
prowadzonego monitoringu.

13

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny

3

ANALIZA ZAWARTOŚCI PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WKW ZLEWNI INY
ORAZ JEGO POWIĄZAŃ Z INNYMI DOKUMENTAMI

3.1 Ogólna charakterystyka projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
Warunki korzystania z wód zlewni są opracowywane przez właściwych dla poszczególnych regionów
wodnych dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i ustanawiane w formie aktu
prawa miejscowego, jako rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W świetle przepisów ustawy Prawo Wodne, rozporządzenia dla zlewni wraz z rozporządzeniami dla
regionów wodnych, należą do jednych z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie
gospodarowania wodami i stanowią rozszerzenie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza. Ich zadaniem jest uszczegółowienie wymagań, priorytetów i ograniczeń w zakresie
korzystania z wód w zlewniach, w których zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięcia celów
środowiskowych JCW, pomimo określenia warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Przedstawiony do oceny projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny składa się z pięciu rozdziałów,
zawierających w sumie osiem paragrafów określających:




szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z celów środowiskowych ustalonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Iny;
ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Iny lub jej części, niezbędne do osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki:



Załącznik 1. - Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar
zlewni rzeki Iny;
Załącznik 2. - Graficzne przedstawienie granic zlewni rzeki Iny.

Integralną częścią rozporządzenia jest uzasadnienie, które stanowi wyjaśnienie oraz umotywowanie
przyjętych w dokumencie środków i rozwiązań. Uzasadnienie zawiera również załącznik w postaci
wykazu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych i jeziornych w obrębie zlewni.

3.2 Informacje podstawowe o zasięgu przestrzennym dokumentu
Rzeka Ina jest prawobrzeżnym dopływem Odry o długości 125,5 km. Zlewnia rzeki położona jest
w obrębie regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w województwie
zachodniopomorskim (Ryc. 2). Jej powierzchnia wynosi 2151,5 km2 i obejmuje w całości lub części 25
gmin i 7 powiatów (Ryc. 3). Średnia gęstość zaludnienia w zlewni wynosi ok. 88 osób na km2.
Największe miasta w zlewni to: Stargard Szczeciński (ponad 70 tys. mieszkańców), Goleniów (ponad
22 tys.), Choszczno (około 15 tys.) oraz Recz (5,7 tys. mieszkańców).
Źródło Iny znajduje się na Pojezierzu Ińskim w pobliżu miejscowości Ciemnik, natomiast ujście do
Odry zlokalizowane jest na wysokości Lasku Marłeckiego, poniżej jeziora Dąbie i na północ od wsi
Inoujście. Zlewnia Iny obejmuje teren 6 mezoregionów: Pojezierza Ińskiego, Pojezierza
Choszczeńskiego, Równiny Pyrzyckiej, Równiny Goleniowskiej, Doliny Dolnej Odry oraz Równiny
Drawskiej. Najdłuższy prawostronny dopływ Iny to Krąpiel, a lewostronny - Mała Ina. Inne ważniejsze
dopływy to Reczyca, Krępa, Dołżnica i Pęzinka. Zlewnia obejmuje około 1000 jezior, największe Jezioro Ińsko, które zajmuje 531 ha.
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Ryc. 2 Lokalizacja zlewni na tle kraju i podstawowych jednostek hydrograficznych i administracyjnych (źródło:
opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie)

Ryc. 3 Zlewnia Iny na tle granic administracyjnych (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie)

Zlewnia obejmuje sześć scalonych części wód powierzchniowych w obrębie, których wyodrębniono
w sumie 46 jednolitych części wód powierzchniowych, z czego 31 to części rzeczne a 15 jeziorne (Ryc.
4).
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Ryc. 4 Zlewnia Iny w podziale na JCWP rzeczne i jeziorne (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w
Szczecinie)

Zlewnia Iny zlokalizowana jest w obrębie granic jednej jednolitej części wód podziemnych
PLGW69007 (Ryc. 5)
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Ryc. 5 Zlewnia Iny na tle JCWPd (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie)

3.3 Analiza zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny ze szczególnym
uwzględnieniem zakładanych celów, którym ma służyć
Główne cele ocenianego dokumentu
Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny jest jednym
z dokumentów planistycznych, wymienionych w ustawie Prawo Wodne (art. 113 ust. 1). Razem
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGWDO), Programem wodno środowiskowym kraju (PWŚK) i warunkami korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, stanowi element planowania w gospodarowaniu wodami.
Zgodnie z art. 116 ust.1 przywołanej ustawy, warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla
obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest
konieczne określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości,
w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz.
451) w zlewni Iny znajduje się 31 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych, w tym:
17 naturalnych, 13 silnie zmienionych i 1 sztuczna część wód. Stan 28 jednolitych części wód
powierzchniowych rzecznych w tej zlewni został określony jako zły, 16 z nich uznane zostało za
zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z których 10 otrzymało derogacje. W
zlewni tej znajduje się również 15 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych, w tym
1 silnie zmieniona. W przypadku 8 JCWP jeziornych stwierdzono stan zły. Wszystkie z nich uznano za
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych i zostały one skierowane do derogacji.
Charakter projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny, jako narzędzia prawnego – aktu prawa
miejscowego, determinuje podstawowy cel, jakim jest uszczegółowienie zapisów rozporządzenia
WKW regionu wodnego, w kontekście specyficznych uwarunkowań, potrzeb oraz presji
występujących na terenie zlewni lub jej części.
Rozporządzenie WKW ma za zadanie w szczególności przyczyniać się do ograniczania presji
powodujących zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych poszczególnych jednolitych części wód
zlewni, jak również optymalizować efektywność ekologiczną działań określonych w planie
gospodarowania wodami i ukierunkowanych na likwidacje skutków tych presji.
Informacje i analiza zawartości projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
Zgodnie z art. 116 ust.2 ustawy Prawo Wodne warunki korzystania z wód zlewni powinny zawierać
zapisy o tej samej charakterystyce, co w przypadku regionu wodnego (określone w art. 115 ustawy),
jednak odpowiednio uszczegółowione do obszaru zlewni, tj.:
1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
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
w szczególności w zakresie:
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych;
b. wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi;
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych;
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych;
Brak definicji poszczególnych elementów WKW w ustawie Prawo Wodne skłania do zdefiniowania ich
na potrzeby opracowywanej prognozy i skutecznego interpretowania poszczególnych zapisów
projektu rozporządzenia oraz rozumienia, WKW jako spójnej całości. i tak:




za szczegółowe wymagania w niniejszej analizie przyjmuje się taki zakres informacji, który odnosi
się do wyznaczania charakterystycznych dla zlewni, opartych na analizie występujących zjawisk
przyrodniczych i potrzeb środowiska wodnego standardów, jakości jego elementów, w skład,
których wchodzą zagadnienia jakościowe, ilościowe i morfologiczne, sprzyjające zachowaniu lub
osiągnięciu ich dobrego stanu oraz utrzymaniu równowagi ekologicznej,
priorytety, rozumiane, jako typy działalności człowieka i potrzeby środowiska zhierarchizowane
na podstawie analizy zaspokajania potrzeb w przypadku konkurencji o dany zasób, wykorzystania
i zapotrzebowania na wody, związane z korzystaniem z zasobów wodnych,

18

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny



ograniczenia w korzystaniu z wód, będące wypadkową celów środowiskowych, szczegółowych
wymagań i priorytetów, mające za zadanie ograniczenie negatywnego wpływu użytkowania wód
przez człowieka lub takie ich skomponowanie, aby były zgodne nie tylko z istniejącymi już
normami, ale i szczegółowo oznaczonymi referencjami środowiska, wynikającymi z charakteru
regionu wodnego. Za minimalny zakres propozycji ograniczeń w korzystaniu z wód przyjęto
zaproponowane w art. 115 ograniczenia w dziedzinie poborów, zrzutów oraz budowania nowych
urządzeń wodnych. Niemniej według delegacji ustawowej zakres ten może być rozszerzony
o konieczne dalsze niezbędne środki, mające zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed
pogarszaniem się stanu jednolitych części wód i osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Charakteryzując i analizując proponowane w projekcie rozporządzenia przepisy, posłużono się
zastosowanym w nim podziałem na przepisy ogólne, szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód
zlewni Iny wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych w zlewni Iny, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Iny lub jej części,
niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych oraz przepisy końcowe.
Tab. 2 przepisy ogólne
PRZEPIS

UZASADNIENIE i ZNACZENIE

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód zlewni Iny,
określające:
1)
szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód,
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)
Iny;

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni

Zapisy § 1 są zapisami formalnymi i określają ramy zawartości
merytorycznej rozporządzenia i definiują zasięg przestrzenny ich
obowiązywania.

3)
ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Iny
lub jej części, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych.
2. Zlewnia Iny zlokalizowana jest w obrębach ewidencyjnych i na
działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
3. Granice zlewni Iny przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik
nr 2 do rozporządzenia.

Tab. 3 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód zlewni Iny wynikające z ustalonych celów środowiskowych
PRZEPIS

UZASADNIENIE i ZNACZENIE

§ 2. Wymaga się aby rozdział wód rzeki Iny w km 113,80 następujący
do rzek Pęzinka i Ina przyjął proporcję: 20% do rzeki Pęzinki i 80% do
rzeki Iny.

Zapis wskazujący zmianę dotychczasowego rozdziału wód w km
113,80 biegu Iny pomiędzy Inę i Pęzinkę z po około 50% na
proporcję 80% do Iny i 20% do Pęzinki. W uzasadnieniu
rozporządzenia wskazano, iż jest konieczna dla zmniejszenia
skutków
dokonanego
w przeszłości
przekształcenia
hydromorfologiczego zlewni Iny. Zgodnie z przeprowadzonymi na
potrzeby stworzenia rozporządzenia badaniami zmiana rozdziału
wód przyczyni się do zmniejszenia deficytów wodnych w Inie od
km 113,80 do ujścia Pęzinki, a przeprowadzona analiza skutków
takiego rozdziału wody wykazała, że nie niesie on za sobą
negatywnych efektów dla kluczowych organizmów Pęzinki.
Zapis może mieć natomiast wpływ na użytkowników wód
w obrębie zlewni Pęzinki, w tym na wielkość dostępnych w niej
zasobów wód.
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Tab. 4 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Iny
PRZEPIS

UZASADNIENIE i ZNACZENIE

§ 3. 1. Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych:

Zapisy § 3 ustalają priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych dla
przypadków, w których zachodzi konkurencja o dany zasób wśród
użytkowników. Wskazane w projekcie rozporządzenia WKW
priorytety w pierwszych 8 punktach pokrywają się z ustalonymi
w rozporządzeniu WKW dla regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego. Dziewiąty priorytet wyodrębniony
w WKW zlewni Iny zawiera w sobie pozostałe potrzeby wodne,
w tym te dodatkowo wyróżnione w WKW dla regionu wodnego
(transport wodny oraz turystyka, sport i rekreacja).

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;

Przepis oddziałuje bezpośrednio na wody, pośrednio zaś na ludzi
i bioróżnorodność, wskazując, jakie podejście przy decydowaniu
o przyznaniu zasobów wodnych powinno obowiązywać.

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)

pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia.

O przyjętej hierarchii użytkowania zasobów wodnych według
uzasadnienia zdecydowały konsekwencje społeczno-ekonomiczne
niedostarczenia wody, względy ekologiczne oraz ocena możliwości
wykorzystania wody przez kolejnych użytkowników.
Z uwagi na fakt, iż w zlewni Iny zasoby wód podziemnych stanowią
główne źródło zaopatrzenia użytkowników w wodę, za pierwszy
priorytet w hierarchii ważności uznano cele ochrony zasobów wód
podziemnych przed zanieczyszczeniem. Ustalony priorytet dotyczy
sytuacji kiedy pobór wód podziemnych dotyczy usuwania
zanieczyszczenia z poziomów wodonośnych oraz ograniczenia
rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających występujących
w wodach podziemnych. Pobór wód podziemnych prowadzony jest
w celu wytworzenia obniżenia zwierciadła tych wód i zablokowania
w ten sposób migracji zanieczyszczeń w kierunku terenów
sąsiadujących ze źródłem zanieczyszczenia oraz usunięcia
występującego zanieczyszczenia.

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.

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. Za takim podejściem
przemawia 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 ich istnienia. W zlewni Iny – w dolinach Iny,
Stobnicy, Wardynki i Krąpieli oraz na Pojezierzu Ińskim –
ustanowione zostały trzy Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk,
w których występują się m.in. cenne i wymagające szczególnej
ochrony tego typu ekosystemy (Dolina Iny koło Recza, Dolina
Krąpieli i Pojezierze Ińskie) Zachowania w dobrym stanie wymagają
także ekosystemy wodno-błotne znajdujące w Obszarze Specjalnej
Ochrony Ptaków Ostoja Ińska i na terenie Ińskiego Parku
Krajobrazowego.
Następne pozycje w hierarchii ważności przyznano kolejno:
na potrzeby przemysłu – w zlewni Iny tereny o wysokim poziomie
uprzemysłowienia zlokalizowane są głównie w powiecie
stargardzkim. Zaopatrzenie w wodę do celów przemysłowych
pochodzi zarówno z zasobów wód powierzchniowych jak
i podziemnych. z dokumentów planistycznych wynika, że Stargard
Szczeciński jest obszarem predestynowanym do rozwoju
gospodarczego. W rejonie tego miasta należy zatem spodziewać się
zwiększenia zapotrzebowania na cele przemysłowe;
na potrzeby chowu i hodowli zwierząt – w zlewni Iny funkcjonuje 21
ośrodków stawowych, w tym największy w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego kompleks stawów karpiowych
w miejscowości Dzwonowo-Krzywiec. Źródłem zaopatrzenia
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w wodę stawów są zasoby wód powierzchniowych. Najwięcej ujęć
wód powierzchniowych na potrzeby stawów zlokalizowanych jest
w zlewni bezpośredniej Iny oraz w zlewni Krępy. W zlewni Iny
znajduje się także około 150 gospodarstw rolnych prowadzących
hodowlę zwierząt w wielkości powyżej 50 DJP.
na potrzeby upraw rolnych i leśnych – zlewnia Iny jest intensywnie
użytkowana rolniczo. Ponad 70% jej powierzchni stanowią obszary
rolnicze z przewagą intensywnej gospodarki rolnej. Szczególne
nasilenie rolnictwa wynikające z bardzo wysokiej jakości gleb
występuje w powiatach Pyrzyce, Stargard Szczeciński oraz
Choszczno. W zlewni Iny funkcjonuje kilka bardzo dużych
gospodarstw rolnych, nastawionych na bardzo intensywną
produkcję roślinną. Obszary leśne stanowią około 25% powierzchni
tej zlewni. W zlewni Iny znajdują się 23 ujęcia wód
powierzchniowych na potrzeby nawodnień upraw rolniczych.
Zlokalizowane one są głównie w bezpośredniej zlewni Iny ( 7 ujęć)
i zlewni Krąpieli (7 ujęć). Pozostałe 9 znajduje się na dopływach.;
na potrzeby energetyki wodnej – w zlewni Iny znajduje się 6 małych
elektrowni wodnych oraz jedna w budowie (INA II w Stargardzie
Szczecińskim). Analiza dokumentów planistycznych nie wykazała,
aby planowane były kolejne inwestycje w tym zakresie. Biorąc
jednak pod uwagę wskazywane na poziomie krajowym
i europejskim kierunki rozwoju energetyki, nie należy wykluczać
budowy nowych lub modernizacji istniejących małych elektrowni
wodnych także w tej zlewni.
na pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia.
Zapisy § 3 istotne są dla wszystkich użytkowników wód w zlewni
konkurujących o dany zasób wodny.

Tab. 5 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Iny lub jej części, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych
PRZEPIS

UZASADNIENIE i ZNACZENIE

§ 4. 1. Korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny jest
niedopuszczalne na następujących rzekach oraz na ciekach
naturalnych i urządzeniach wodnych będących ich dopływami:

W § 5 zdefiniowano pojęcie poboru bezzwrotnego, jako takiego
poboru, przy którym całość pobranej wody powierzchniowej nie
zostaje jednocześnie odprowadzona do tego samego zasobu,
z którego nastąpił pobór.

1)

Ina na odcinku od Kanału Sławęcin do Krąpieli;

2)

Struga Goleniowska.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy korzystania
z wód stanowiącego pobór bezzwrotny, realizowanego przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia.
3. Korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny, realizowane
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na rzece Inie na odcinku
od Kanału Sławęcin do Krąpieli nie może przekraczać wielkości 0,16
m3/s w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
4. Korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny, realizowane
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na rzece Strudze
Goleniowskiej nie może przekraczać wielkości 0,04 m3/s w okresie
od 1 lipca do 31 sierpnia i 0,47 m3/s w okresie od 1 maja do 30
czerwca.
§ 5. Zawarte w przepisach §4 określenie „pobór bezzwrotny”
oznacza pobór wód powierzchniowych, przy którym całość pobranej
wody powierzchniowej nie zostaje jednocześnie odprowadzona do
tego samego zasobu, z którego nastąpił pobór.
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Wykonane na potrzeby stworzenia rozporządzenia analizy
bilansowe ilości wód powierzchniowych zlewni Iny wskazały na
konieczność wprowadzenia ograniczeń w zakresie poborów wód na
odcinku rzeki Ina od Kanału Sławęcin do Krąpieli i na Strudze
Goleniowskiej w celu zapobieżenia pogarszaniu warunków
bytowania organizmów wodnych w następstwie długotrwałych
niżówek powodowanych gospodarczym wykorzystaniem tych rzek.
Mając to na uwadze, w odniesieniu zarówno do tych rzek, jak i do
cieków naturalnych i urządzeń będących ich dopływami, za
niedopuszczalne uznano korzystanie z wód powierzchniowych na
cele nowych poborów bezzwrotnych.
Dla tych samych rzek wprowadzono także ograniczenia dla już
istniejących poborów bezzwrotnych. W przypadku Iny na odcinku
od Kanału Sławęcin do Krąpieli jako nieprzekraczalną wartość
poboru bezzwrotnego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia ustalono
0,16 m3/s, a w przypadku Strugi Goleniowskiej w okresie od 1 lipca
do 30 kwietnia − 0,04 m3/s, natomiast w okresie od 1 maja do 30
czerwca − 0,47 m3/s.
Zapisy § 4 i 5 z jednej strony mogą pozytywnie wpływać na świat
przyrody ożywionej i nieożywionej, z drugiej ograniczać będą
możliwość budowy przez użytkowników nowych ujęć i eksploatacji
istniejących na wskazanych odcinkach rzek.
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§ 6. 1. Wprowadzanie ścieków z instalacji służących do oczyszczania
ścieków, wykonanych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, jest
niedopuszczalne do następujących rzek oraz cieków naturalnych
i urządzeń wodnych będących ich dopływami:
1)
Krąpiel na odcinku od źródeł do wypływu z jeziora Starzyc,
w tym na odcinku jej przebiegu przez jezioro Kamienny Most;
2)

Krępa na odcinku od źródeł do ujścia Dołżnicy.

2. Wprowadzanie ścieków z instalacji służących do oczyszczania
ścieków, wykonanych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, jest
niedopuszczalne do cieków naturalnych i urządzeń wodnych
będących dopływami następujących jezior:
1)

Korytowo;

2)

Krzemień;

3)

Sierakowo;

4)

Stubnica (Wisala, Wisola).

3. Wprowadzanie ścieków z instalacji służących do oczyszczania
ścieków, wykonanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
do cieków naturalnych i urządzeń wodnych wymienionych w ust. 1
jest możliwe pod warunkiem nieprzekraczania najwyższych
dopuszczalnych wartości azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego,
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1-3 nie dotyczą wód
opadowych i roztopowych oraz ścieków pochodzących ze stacji
uzdatniania wody.

Zapisy § 6 ograniczają możliwość wprowadzania ścieków z instalacji
służących do ich oczyszczania do niektórych odcinków rzek zlewni
Iny.
Zgodnie z uzasadnieniem wykonane analizy bilansowe ilości
i jakości wód powierzchniowych zlewni Iny wskazały na
konieczność
zapobieżenia
nadmiernemu
obciążaniu
zanieczyszczeniami biogennymi wód następujących rzek: Krąpiel na
odcinku od źródeł do wypływu z jeziora Starzyc oraz Krępa na
odcinku od źródeł do ujścia Dołżnicy. Mając to na uwadze,
w odniesieniu zarówno do tych rzek, jak i do cieków naturalnych
i urządzeń będących ich dopływami, ustanowiono zakaz
wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do
oczyszczania ścieków. Zakaz ten dotyczy także usytuowanego na
wskazanym odcinku Krąpieli jeziora Kamienny Most. Jednocześnie
możliwość wprowadzania do wymienionych wyżej wód
powierzchniowych i urządzeń wodnych ścieków z istniejących
instalacji służących do oczyszczania ścieków uwarunkowano
koniecznością nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych
wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 45, ust. 1. pkt 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Z uwagi na dużą podatność na degradację jezior: Korytowo,
Krzemień, Sierakowo, Stubnica (Wisala, Wisola) zakaz
wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do
oczyszczania ścieków ustanowiono także w odniesieniu do cieków
naturalnych i urządzeń wodnych będących dopływami tych jezior.
Wymienione jeziora stanowią jednolite części wód o następujących
kodach: Korytowo – LW11070, Krzemień – LW11052, Sierakowo –
LW11072, Stubnica – LW 11053.
Z wymienionych wyżej ograniczeń dotyczących wprowadzania
ścieków, wyłączono oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz
oczyszczone ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody.
Dopuszczenie tych wyjątków nie będzie stanowić zagrożenia dla
jakości wód, a jednocześnie zwiększy zasilanie poziomów
wodonośnych.
Zapisy § 6 istotne są dla elementów przyrody ożywionej zlewni
egzystujących w środowisku wodnym i zależnym od wód, jak
również dla użytkowników wód odprowadzających, bądź chcących
odprowadzać ścieki z instalacji służących do ich oczyszczania na
wskazanych odcinkach rzek jezior i ich dopływów.

§ 7. Wykonywanie budowli piętrzących wody jezior w celu
zwiększenia retencji wód w zlewni Iny bez wyposażenia ich
w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb jest możliwe pod
warunkiem:
1)
zapewnienia niezależnie od przepływu nie większej niż 0,3
m różnicy pomiędzy rzędnymi wody górnej i wody dolnej;
2)
wykonania w przelewie budowli szczeliny o głębokości 0,45
m w stosunku do rzędnej piętrzenia przy przepływie średnim
z wielolecia SSQ, oraz o szerokości piętrzenia równej 0,19 m na
każdy 0,1 m3/s tego przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m.

§ 7 precyzuje warunki wykonywania budowli piętrzących wody
jezior. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zlewni Iny
znajduje się ponad 1000 jezior. Z uwagi na wskazywaną
w krajowych dokumentach strategicznych potrzebę podejmowania
działań mających na celu zwiększenie retencji należy liczyć się
z tym, że w przypadku tej zlewni mogą one w dużej mierze polegać
na podpiętrzaniu. Rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego dopuszcza pod określonymi
warunkami wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub
ich odcinkach istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla regionu wodnego bez wyposażania tych
budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb. Mając
jednak na względzie, że podpiętrzanie jezior znajdujących się na
takich ciekach nie powinno stwarzać niebezpieczeństwa
gwałtownych zmian przepływu – niekorzystnych dla siedlisk
znajdujących się poniżej budowli piętrzących – dla budowli tych
wprowadzono dodatkowe obostrzenia.
Wykonywanie nowych budowli piętrzących wody jezior w celu
zwiększenia retencji wód w zlewni Iny bez wyposażenia ich
w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb jest możliwe
pod warunkiem zapewnienia niezależnie od przepływu nie większej
niż 0,3 m różnicy pomiędzy rzędnymi wody górnej i wody dolnej
oraz wykonania w przelewie budowli szczeliny o głębokości 0,45 m
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w stosunku do rzędnej piętrzenia przy przepływie średnim
z wielolecia i o szerokości piętrzenia równej 0,19 m na każdy 0,1
m3/s tego przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m.
Zapisy § 7 mają istotne znaczenie dla ichtiofauny egzystującej
zlewni Iny jak również użytkowników planujących wykonanie
budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia ich retencji.

Tab. 6 przepisy końcowe
PRZEPIS

UZASADNIENIE i ZNACZENIE

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przepis o charakterze formalnym, określający termin wejścia
w życie ustaleń rozporządzenia.

Ryc. 6 Zasięg przestrzenny ograniczeń w korzystaniu z wód wprowadzanych projektem rozporządzenia (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych RZGW w Szczecinie)
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3.4 Analiza powiązań projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny z innymi
dokumentami strategicznymi
3.4.1

Wybrane dokumenty szczebla unijnego i międzynarodowego

Przeprowadzono analizę powiązań projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny ze Strategią Europa
2020, Planem ochrony zasobów wodnych Europy oraz Ramową Dyrektywą Wodną (najważniejszymi
dokumentami szczebla unijnego i międzynarodowego w zakresie gospodarowania wodami).
Wszelkie działania ukierunkowane na ochronę zasobów wodnych, dążenie do poprawy
gospodarowania zasobami wodnymi są zgodne z założeniami Strategii Europa 2020, która
sformułowała m.in. cel racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Realizacja postanowień
projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny wpisuje się i wspiera realizację Strategii Europa 2020.
Wpisują się także w postulaty Planu ochrony zasobów wodnych Europy, dokumentu, który zawiera
podsumowanie doświadczeń z realizacji polityki gospodarowania wodami, w tym wdrażania
prawodawstwa unijnego. Plan proponuje narzędzia umożliwiające usprawnienie gospodarki wodnej,
zaś projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny jest sporządzany w celu ustalenia zasad wspomagających
proces zarządzania zasobami wodnymi i ich użytkowania, przez to można stwierdzić, iż projekt
rozporządzenia WKW Ina wspiera realizację zapisów Planu ochrony zasobów wodnych Europy.
W odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej rozporządzenia w sprawie warunków korzystania
z wód zlewni bezpośrednio przyczyniają się do osiągania celów środowiskowych RDW, a mianowicie
dążenia do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód. Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 5 RDW
uzupełnieniem planów gospodarowania wodami mogą być dokumenty o bardziej szczegółowym
charakterze, m.in. warunki korzystania z wód (będące przedmiotem niniejszej analizy). Projekt
rozporządzenia WKW zlewni Iny jest narzędziem realizującym cele RDW.
3.4.2

Wybrane dokumenty szczebla krajowego

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna państwa tworzy podwaliny realizacji ochrony środowiska w Polsce. Jednym
z obszarów tematycznych jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody (rozdz. 3.3 PEP), dla
którego sformułowano następujące cele średniookresowe: "racjonalizacja gospodarowania zasobami
wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania
gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona
głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem".
Analiza obu dokumentów wykazała ich spójność, zapisy projektu rozporządzenia WKW Ina będą
wspierały osiąganie celów sformułowanych w Polityce Ekologicznej Państwa.
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, wraz
z programem działań na lata 2007-2013.
Głównym celem strategii jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej oraz zapewnienie
trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji, z uwzględnieniem potrzeb
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia
i rozwoju społeczeństwa. W odniesieniu do gospodarki wodnej wskazane zostały dwa działania
operacyjne: "wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także
ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to możliwe,
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naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin,… oraz odtworzenie ciągłości
ekologicznej rzek".
Obecnie opracowywany Projekt Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz projektem planu działań na lata 2014-2020 1 będzie zwierał oprócz celów
nadrzędnych, strategicznych i operacyjnych uwarunkowania realizacji w kontekście globalnym,
unijnym i krajowym, a także wykaz zadań niezbędnych do osiągnięcia założonych celów oraz
jednostek odpowiedzialnych za realizację tych zadań. W odniesieniu do zasobów wodnych będzie
traktował o włączeniu różnorodności biologicznej do polityk innych sektorów, m.in. gospodarki
wodnej a także o efektywnym zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego.
Idea opracowywania WKW uwzględnia przede wszystkim dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód
co jest spójne z zapisami zarówno Strategii, jak i projektu Programu.
Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu do roku 2016)
Dokument ten po zatwierdzeniu będzie kontynuacją Strategii Gospodarki Wodnej z 2005 roku. W obu
dokumentach sformułowano kierunki i zasady umożliwiające realizację idei trwałego,
zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Nadrzędnym celem
polityki wodnej państwa jest zapewnienie dostępu ludności do czystej wody oraz ograniczenie
zagrożeń powstających w wyniku powodzi i suszy wraz z zachowaniem dobrego stanu wód
i ekosystemów od nich zależnych, przy jednoczesnym spełnieniu uzasadnionych potrzeb gospodarki
wodnej. W projekcie Polityki wodnej państwa formułowano m.in. następujące cele strategiczne:
osiąganie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów,
zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, zaspokajanie społecznie
i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, ograniczanie negatywnych skutków
powodzi i suszy. Określono, iż zarządzanie zasobami wodnymi powinno odbywać się w układzie
zlewniowym, z uwzględnieniem planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem oraz
warunków korzystania z wód.
Wyraźnie widoczna jest spójność polityki wodnej państwa z unijną polityką i prawem w zakresie
gospodarowania wodami. Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny określa wymagania w zakresie
stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych. Występuje duża spójność założeń projektu rozporządzenia WKW z Polityką wodną
państwa, realizacja założeń WKW wpisuje się w osiąganie celów w niej zawartych.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacjami
KPOŚK (obecnie trwają prace nad IV aktualizacją) jest narzędziem wdrażania dyrektywy dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych. Jego głównym celem jest ochrona zasobów wodnych przed
negatywnym oddziaływaniem ścieków komunalnych (nieoczyszczonych lub niewłaściwie
oczyszczonych). Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny zawiera ograniczenia odnośnie
wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych na wskazanych fragmentach
zlewni. Założenia obu dokumentów są spójne - ograniczenie negatywnego wpływu ścieków na
środowisko, istotne jest, aby szczegółowe zapisy projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny były
uwzględniane przy realizacji KPOŚK.
Długo i średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz strategie sektorowe

1

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz projektem planu działań na lata 2014-2020 stanowi
kontynuację Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Programu działań na lata 20072013
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz 9
zintegrowanych strategii sektorowych to obecnie podstawa systemu zarządzania państwem.
Sformułowano w nich główne trendy, wyzwania, scenariusze a także cele strategiczne rozwoju kraju.
Strategie Rozwoju Kraju to dokumenty o dużym stopniu ogólności, dotyczą całego kraju i w związku
z tym sformułowano w nich ogólnie konieczność osiągania zrównoważonego rozwoju poprzez
harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska, a także ochronę
środowiska (w tym ochronę wód). Uszczegółowienie w postaci kierunków interwencji oraz działań
znajduje się w strategiach sektorowych. Zagadnienia związane z ochroną zasobów wodnych znajdują
się w szczególności w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Strategii
Zrównoważonego rozwoju wsi, Rolnictwa i Rybactwa oraz Strategii innowacyjności i efektywności
gospodarki.
Realizacja projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny będzie służyć ochronie środowiska wodnego
i racjonalnej gospodarce wodnej i w związku z tym jest zgodna z strategiami formułującymi kierunki
rozwoju Polski.
Program wodno-środowiskowy Kraju i jego aktualizacja
Program wodno-środowiskowy obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest
jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi również
realizację wymagań wskazanych w RDW, w zakresie konieczności opracowania programów działań
niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Określa
podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na
poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element
planów gospodarowania wodami.
Aktualnie opracowywana jest aktualizacja PWŚK (22 czerwca zakończyły się konsultacje społeczne
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz PWŚK, obecnie trwają prace nad uwzględnieniem
złożonych wniosków i uwag).
Celem projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny jest ustalenie zasad wspomagających proces
zarządzania zasobami wodnymi, w tym określenie wymagań w zakresie stanu wód związanych
z wyznaczonymi celami środowiskowymi, określenie ograniczeń w zakresie korzystania z wód. Jest to
zbieżne z celami wyznaczanymi w PWŚK. Oba analizowane dokumenty w zakresie planowania
w gospodarce wodnej służą osiąganiu wyznaczonych celów środowiskowych. Projekt rozporządzenia
WKW zlewni Iny jest narzędziem wspomagającym wdrażanie PGW i PWŚK.
W aPWŚK w katalogu działań uzupełniających (zał. 2a) wyznaczono działanie polegające na
opracowaniu warunków korzystania z wód zlewni, zatem projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny
wpisuje się bezpośrednio w realizację aPWŚK.
3.4.3

Wybrane dokumenty szczebla regionalnego i lokalnego

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest jednym z dokumentów w cyklu
planistycznym wyznaczających zadania konieczne dla osiągnięcia zakładanych celów
środowiskowych, tj. utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu wód. Projekt rozporządzenia WKW
zlewni Iny to także dokument planistyczny w gospodarowaniu wodami, przy czym WKW to narzędzia
wspomagające osiąganie celów wskazanych w PGW. Rozporządzenia WKW sporządza się dla
wyznaczonych w PGW zlewni, czyli WKW są narzędziem wdrażania celów zawartych w PGW. W
przypadku Iny o sporządzeniu WKW zadecydowała ocena stanu JCWP w obrębie zlewni
przeprowadzona w PGW.
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Analiza obu dokumentów wykazuje ich całkowitą spójność i wzajemne uzupełnianie zaplanowanych
działań.
Rozporządzenie WKW RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, podobnie jak
WKW zlewni są w rozumieniu ustawy Prawo wodne podstawowymi dokumentami planistycznymi
w zakresie gospodarowania wodami. Warunki korzystania z wód regionu są opracowywane dla
wszystkich regionów wodnych, zaś warunki korzystania z wód zlewni sporządzane są dla obszarów,
dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza koniecznej jest
określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu.
W związku z tym projekt rozporządzenia WKW dla zlewni Iny wspierają realizację zapisów zawartych
w WKW RW DOiPZ. Analiza obu dokumentów wykazała ich wzajemną spójność i uzupełnianie się
zawartych wymagań, priorytetów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód. Projekt rozporządzenia WKW
dla zlewni Iny uszczegóławiają zapisy zawarte w WKW RW DOiPZ.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (PZPWZ)
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województw są tworzone w celu skoordynowania polityki
przestrzennej województwa. Ich głównym celem jest wyznaczenie kierunków przestrzennego
rozwoju województwa.
PZPWZ przyjęty został 19 października 2010 roku uchwałą Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. Jego celem jest dostosowanie głównego dokumentu planistycznego
województwa do nowych uwarunkowań prawnych, politycznych i społeczno-ekonomicznych
(pierwsza edycja dokumentu uchwalona była w 2002 r.). PZPWZ ma trzy zasadnicze cele:




dostarczenie informacji o województwie, zwłaszcza o jego uwarunkowaniach przestrzennych
i kierunkach rozwoju w tej dziedzinie;,
kształtowanie polityki przestrzennej w województwie, zgodnej ze strategią rozwoju kraju,
strategią rozwoju województwa i innymi dokumentami strategicznymi i programowymi,
koordynację elementów planowania rozwoju wynikających ze zobowiązań międzynarodowych,
planowania krajowego, regionalnego i lokalnego.

Realizując te cele plan określa m.in. uwarunkowania wewnętrzne, wynikające ze strategii
i programów wojewódzkich, stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego i potrzeb jego ochrony,
stanu zagospodarowania przestrzeni oraz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.
Wizja PZPWZ w odniesieniu do zasobów wodnych zakłada, że zasoby naturalne będą wykorzystywane
w sposób racjonalny, niepowodujący trwałej degradacji środowiska a także zwiększenie stopnia
czystości wód powierzchniowych i przybrzeżnych wód Bałtyku oraz poprawa systemu ochrony
przeciwpowodziowej. Cele strategiczne zakładają zapewnienie dostaw wody do celów komunalnych
i gospodarczych na całym obszarze województwa, zrealizowanie programu małej retencji,
uregulowanie i prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowe.
Jednym z celów polityki przestrzennej jest Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, która
będzie realizowana m.in. przez działania zawarte w kierunku nr 2, pn.: Ochrona i racjonalne
korzystanie z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zakłada on odtworzenie i ochronę
istniejących obszarów wodno-błotnych w celu polepszenia stosunków wodnych, renaturyzację dolin
rzecznych i odtwarzanie drożności korytarzy ekologicznych.
Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia WKW dla zlewni Iny przyczynią się do realizowania celów
zawartych w PZPWZ, zaś realizacja polityki przestrzennej będzie wspierała osiąganie celów zawartych
w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny. Występuje spójność obu analizowanych dokumentów.
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Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
Strategia rozwoju województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa to
podstawowe narzędzia kreowania i prowadzenia polityki rozwoju w województwie. W Strategii
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego misję rozwoju określono w sposób następujący:
"Stworzenie
warunków
do
stabilnego
i zrównoważonego
rozwoju
województwa
zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców
oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów". W Strategii
sformułowano sześć celów strategicznych, w tym cel 4 pn: Zachowanie i ochrona wartości
przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. Realizacja celu strategicznego wspierana jest przez
cele kierunkowe:
1. Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska.
2. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego.
3. Racjonalna gospodarka zasobami regionu, w tym efektywne wykorzystanie zasobów
i odnawialnych źródeł energii.
4. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
W Strategii zwrócono uwagę, iż dla rozwoju województwa istotnym jest rozwiązanie problemów
z gospodarką wodno-ściekową oraz poprawa jakości wód.
Analiza porównawcza zapisów strategii oraz projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny wykazała
wzajemne uzupełnianie się celów i działań w nich zawartych.
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
Celem Programu Ochrony środowiska jest realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju, ze
szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa. Program wyznacza ramy dla
późniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach programów sektorowych województwa, a także
wskazuje wytyczne do programów ochrony środowiska na poziomie powiatów, miast i gmin. Jego
celem jest także zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na
działania wskazane w programie oraz wspieranie pozyskiwania środków przez jednostki samorządu
terytorialnego. Program ma także na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska
w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeń na środowisko,
ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami
z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.
W obszarze gospodarki wodnej i ochrony wód program wyznaczył następujące cele:


Cel długoterminowy do roku 2019:
- Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stan wód powierzchniowych oraz ochrona wód
podziemnych.



Cele krótkoterminowe do roku 2015:
 Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych
i podziemnych.
 Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych.
 Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykrzystywanie.
 Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej koryt rzek.

Oba analizowane dokumenty wspierają wzajemnie realizację określonych w nich celów.
Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000
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W granicach zlewni Iny znajdują się następujące obszary Natura 2000 (pominięto obszary, których
tylko niewielka część znajduje się w granicach zlewni).
-

Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
Dolina Krąpieli (PLH320005)
Pojezierze Ińskie (PLH320067)
Ostoja Ińska( PLB320008)
Lasy Puszczy nad Drawą (PLB320016)

Dla obszarów Natura 2000 sporządza się plany zadań ochronnych (PZO) lub plany ochrony (PO).
Dokumenty te zawierają wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich
planów zagospodarowania przestrzennego.
Plany zadań ochronnych zostały sporządzone dla Ostoi Ińskiej oraz Doliny Iny koło Recza. Zadania
ochronne przewidziane do realizacji w obu planach ochrony dotyczą m.in. utrzymania i poprawy
drożności rzek, poprawy gospodarki wodno-ściekowej, zakazu wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód, utrzymanie istniejących warunków hydrologicznych na wskazanych obszarach,
nieprowadzenia działań zmieniających stosunki wodne.
Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny przewidują realizację zapisów dążących do osiągnięcia
dobrego stanu wód co przyczyni się do stworzenia lepszych warunków środowiskowych (jakość i ilość
wód) w granicach obszarów naturowych, tym samym można stwierdzić, iż projekt rozporządzenia
WKW zlewni Iny przyczyni się do realizacji ochrony na wymienionych obszarach. Przedstawione w
rozdziale 4.3 analizy wykazały, iż realizacja założeń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny będzie
pozytywnie oddziaływała na cele ochrony obszarów Natura 2000.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Celem strategicznym RPO Województwa Zachodniopomorskiego jest: poprawa konkurencyjności
gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym
wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym
poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.
W RPO wyznaczono 10 osi priorytetowych wyznaczających ramy finansowego wsparcia z funduszy
unijnych w latach 2014-2020.
Zagadnienia związane z gospodarką wodną zawarte są w Osi priorytetowej III: Ochrona środowiska
i adaptacja do zmian klimatu, w ramach której przewidziano do realizacji Priorytet Inwestycyjny 6b:
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
Pozyskanie wsparcia finansowego na przedsięwzięcia związane z ochroną wód i gospodarką wodnościekową przyczynią się do polepszenia jakości i ilości wód a przez to będą miały wpływ na osiągnięcie
dobrego stanu wód, co jest także celem projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Powiatowe programy ochrony środowiska
W obrębie zlewni Iny znajdują się granice 7 powiatów, przy czym istotny udział w powierzchni mają
jedynie trzy, tj.: powiatu goleniowski, stargardzki oraz choszczeński (Ryc. 3). Na potrzeby niniejszej
prognozy przeanalizowano powiatowe programy ochrony środowiska pod kątem wykazania
spójności bądź niezgodności z projektem rozporządzenia WKW zlewni Iny.
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Zasadniczo powiatowe programy ochrony środowiska powinny być spójne z wojewódzkim
programem ochrony środowiska i powinny wspierać realizację założonych w nim celów. Analiza tych
dokumentów wykazała, iż we wszystkich powiatowych programach ochrony środowiska zawarto cele
związane z poprawą jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zadania związane z poprawą
gospodarki wodno-ściekowej. Wszystkie analizowane dokumenty w odniesieniu do gospodarki
wodnej mają podobny cel - osiągnięcie dobrego stanu wód i tym samym są one w tym zakresie
spójne z projektem rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Gminne programy ochrony środowiska
W obrębie zlewni Iny znajdują się granice 25 gmin, przy czym istotny udział powierzchniowy ma
jedynie 17 (Ryc. 3), tj. Goleniów, Maszewo, Dobra, Kobylanka, Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa,
Chociwel, Ińsko, Marianowo, Kalisz Pomorski, Suchań, Dolice, Drawno, Choszczno, Krzęcin, Pełczyce,
Strzelce Krajeńskie. Przegląd gminny programów ochrony środowiska wykazał, iż we wszystkich
programach przedstawiono charakterystykę warunków wodnych i sytuacji w gospodarce wodnościekowej oraz wyznaczono cele i działania w zakresie ochrony wód i poprawy gospodarki wodnościekowej. Celem wszystkich gminnych programów ochrony środowiska jest racjonalne korzystanie
z zasobów, w tym zasobów wodnych i dążenie do poprawy jakości środowiska. Cele gminnych
programów ochrony środowiska są zbieżne z celami dla których sporządzane są WKW czyli
osiągnięcie dobrego stanu wód i w związku z tym dokumenty te wykazują spójność, zaś działania
podejmowane zarówno w ramach projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny, jak i poszczególnych
programów ochrony środowiska będą się wzajemnie wzmacniały.
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jest podstawowym
narzędziem realizowania polityki przestrzennej w gminie. Jest sporządzany obowiązkowo przez każdą
gminę, jednak już ich aktualność jest różna w zależności od gminy. W dokumencie tym zawarty jest
opis i analiza uwarunkowań istotnych z punktu widzenia gospodarowania przestrzenią a także
opracowane kierunki wyznaczające ramy prowadzonej polityki przestrzennej gminy. Wszystkie
przeanalizowane SUIKZPG zawierają ocenę zasobów wodnych gminy oraz diagnozę ich stanu.
W części kierunki zaproponowane zostały działania, których celem jest dążenie do poprawy jakości
i ilości zasobów wodnych, zgodne ze zrównoważonym rozwojem gospodarowanie nimi, wskazano
konieczne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód a także ochrony
przeciwpowodziowej. Realizacja zapisów studium może się przyczynić do zmniejszenia presji na
środowisko wodne i docelowo do jego poprawy.
MPZP na obszarze zlewni
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, ich sporządzanie
nie jest jednak obowiązkowe, gdyż zainwestowania można dokonać także na podstawie uzyskania
decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu. Jak wynika z Ryc. 7 liczba wydawanych
decyzji o WZWIT jest stosunkowo duża. Związane jest to z niewielkim pokryciem obowiązującymi
MPZP (pokrycie obowiązującymi oraz sporządzanymi MPZP w gminach leżących w granicach zlewni
Iny przedstawiono na Ryc. 8 oraz Ryc. 9). W większości gmin MPZP uchwalono dla mniej niż 10%
powierzchni gminy, jedynie w gminach Krzęcin, Suchań i Stara Dąbrowa pokrycie dochodzi do 17%.
W roku 2013 przygotowywano MPZP jedynie w gminie Ińsko (dla 20% powierzchni gminy).
Uchwalone MPZP przeanalizowano pod względem zapisów dotyczących aspektów gospodarki wodnej
(ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których wprowadzone zostały wymagania i
ograniczenia Ryc. 6). Co do zasady MPZP regulują kwestie związane z budową, rozbudową oraz
modernizacją infrastruktury technicznej, w tym także w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz
gospodarki wodno-ściekowej a także odprowadzaniem wód opadowych wskazując najczęściej
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obowiązek odprowadzania wód opadowych do istniejącej lub projektowanej kanalizacji deszczowej
oraz dopuszczając odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i terenu działek zabudowy
mieszkaniowej do zbiorników zlokalizowanych na działce z przeznaczeniem do podlewania lub
odprowadzania w grunt poprzez studnia chłonne odwołując się do przepisów dotyczących
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. W odniesieniu do odprowadzania wód opadowych z
nawierzchni jezdnych formułują obowiązek odprowadzanie ich poprzez separatory olejów i smarów
do drenażu rozsączającego lub projektowanej kanalizacji deszczowej.
Dla projektu MPZP przeprowadzane jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w którym oceniane jest jak ustalenia MPZP będą wpływały na środowisko, w tym na
środowisko wodne.
Poszczególne MPZP zostały przeanalizowane także na etapie przygotowywania warunków
korzystania z wód zlewni Iny. Analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszej prognozy nie wykazała
niezgodności zapisów MPZP z projektem rozporządzenia WKW zlewni Iny. Ustalenia dotyczące
uregulowania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarowania wodami opadowymi przybliżą
zlewnię Iny do osiągnięcia celów środowiskowych, tym samym będą wspierały realizację celów
zawartych w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny.

Ryc. 7 Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminach leżących
w granicach zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2013)
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Ryc. 8 Pokrycie obowiązującymi MPZP (%) w gminach leżących w zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS, 2013)

Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny ustalone warunki i
ograniczenia zgodnie z art. 118 ustawy Prawo wodne muszą być uwzględniane przy tworzeniu
dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Ważne jest, aby wydawane decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji lokalizowanych na obszarach nie
objętych MPZP także uwzględniały wymagania i ograniczenia zawarte w ocenianym rozporządzeniu w
sprawie warunków korzystania z wód zlewni Iny.
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Ryc. 9 Pokrycie sporządzanymi MPZP (%) w gminach w zlewni Iny (źródło: opracowanie własne, na podstawie danych
GUS, 2013).
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4.1 Wody powierzchniowe, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód
4.1.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na wody powierzchniowe

Analizowane rozporządzenie, ze względu na swój uzupełniający względem warunków korzystania
z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego charakter i założone cele, spośród
wszystkich opisywanych w niniejszym opracowaniu komponentów strategicznej oceny, najistotniej
oddziaływać będzie właśnie na elementy środowiska związane z wodami powierzchniowymi. Przy
czym prognozowane oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy i stały,
nastawiony na odwrócenie negatywnych tendencji oraz osiągnięcie celów środowiskowych dla
wyodrębnionych jednolitych części wód rzecznych i jeziornych. Uwidoczniony w dalszej części
rozdziału wpływ będzie również pośredni lub nawet wtórny, dzięki zamierzonemu wpływowi na inne
komponenty, takie jak: bioróżnorodność czy działalność człowieka, które pozytywnie wpłyną
na jakość wód powierzchniowych. Przewiduje się, że wdrożenie wszystkich zmian, dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio wód powierzchniowych, przyczyni się pozytywnie na założone cele
środowiskowe.
4.1.2

Ocena aktualnego stanu

Aktualny stan zasobów
Zgodnie z opracowaniem „Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych
i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni rzeki Iny” większość rzek w zlewni Iny ma
przejściowy typ hydrologiczny, a ich powierzchnia zlewni – poza Iną – jest mniejsza niż 1000 km2. Ina
w środkowym i dolnym biegu odwadnia zlewnię o powierzchni ponad 1000 km2. Wyjątek stanowi
Mała Ina, rzeka o nizinnym typie hydrologicznym. Dla rzek przejściowych przepływy gwarantowane
QGW95% w zlewni Iny szacuje się na ok. 50% - 55% przepływów średnich, a QGW90% na ok. 55% 60% SSQ. Są one zbliżone do przepływów średnich niskich, które szacowane są na ok. 50% - 52% SSQ.
Dla Małej Iny (rzeki nizinnej) przepływy QGW95% i QGW90% szacowane są odpowiednio na ok. 30 37% SSQ, czyli na poziomie SNQ.
Na podstawie obserwacji wodowskazowych w zlewni Iny rzeczywiste przepływy gwarantowane
roczne dla GW = 90% kształtują się na poziomie ok. 20 – 30% SSQ. Wyjątek stanowią górna Ina (wod.
Krzemień) i dolna Ina (wod. Goleniów), dla których przepływy QGW90% są wyższe i kształtują się na
poziomie odpowiednio 80% i 50% przepływu SSQ. Przepływy QGW90% są na poziomie przepływów
SNQ, jedynie w przekrojach Goleniów (na Inie) i Marianowo (na Krępie) są od nich wyraźnie wyższe.
Analiza zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych wskazuje na dużą rolę przepływu
nienaruszalnego w ich kształtowaniu, zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym. Wielkość
użytkowania wody jest czynnikiem modyfikującym, który działa dwukierunkowo, tj. pogarsza warunki
dyspozycyjności zasobów, bądź je poprawia, zależnie od okresu w roku. Dobrym przykładem
zdefiniowanej prawidłowości jest rzeka Ina, szczególnie w rejonie ujścia rzek: Krąpiel i Mała Ina.
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Ryc. 10 Status JCWP w obrębie zlewni Iny (źródło: PGW)

W zlewni Iny wyróżniono 31 JCWP rzecznych oraz 15 JCWP jeziornych. Spośród nich wydzielono:
-

17 JCWP rzecznych o łącznej długości około 265 km, które uznano za naturalne, z których aż 16
jest w stanie złym (około 256 km), z czego 1/3 zagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu wód
(około 60 km). Występują one na obszarze gmin: Goleniów, Stargard Szczeciński, Maszewo,
Dolice i Kobylanka. Są to dopływy bezpośrednie rzeki Iny oraz Małej Iny, o długościach od 4 do 15
km długości. Żadna z tych części wód nie posiada derogacji, a więc cele środowiskowe
przywrócenia dobrego stanu powinny być bezwzględnie spełnione przez wszystkie te części wód.
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Diagram rozkładu stanu i celów środowiskowych JCWP naturalnych przedstawia się następująco:

rozkład stanu cieków naturalnych
120%
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96%

60%
40%
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procentowy udział
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59,9 km

ogólna długość cieków
naturalnych

cieki naturalne w złym
stanie

cieki naturalne
zagrożone
nieosiągnięciem dobrego
stanu wód

Można wnioskować, że naturalne JCWP w niewielkim stopniu w skali zlewni wymagają podjęcia
dodatkowych działań prawnych w celu polepszenia ich stanu czy odwrócenia negatywnego trendu
presji. Na liście zagrożonych w złym stanie są naturalne cieki wchodzące w skład scalonych:


-

DO 0808 Ina od Krępieli do ujścia a w niej zagrożone: Dopływ spod Sowna, Dopływ spod
Zieleniewa, Dopływ z Różnowa Nowogardzkiego, Wisełka
DO 0805 Mała Ina, a w niej zagrożone: Dopływ z Ziemomyśla oraz Dopływ z Moskorzyna.
12 JCWP rzecznych silnie zmienionych o łącznej długości około 475 km, których doliny rzeczne są
w stanie morfologicznym lub hydrologicznym wskazującym na silna presję środowiskową,
związaną z prowadzeniem intensywnej gospodarki stawowej, regulacjami spadku oraz
magazynowaniem wody na cele energetyczne i do nawodnień. Dla większości z nich (dla 9
o łącznej długości około 315 km ) wyznaczono derogacje, polegające na obniżeniu celów
środowiskowych, które jednak nie zwalniają z poprawy i dążenia do osiągnięcia w przyszłości
cech cieków naturalnych, tj. umożliwiających m. in. swobodną migrację organizmów żywych
w obrębie koryta rzecznego czy zrównoważenie presji hydrologicznych poprzez przeciwdziałanie
gospodarce rabunkowej czyli zagwarantowanie w ciekach przepływów nienaruszalnych. Dla Iny,
na odcinku od Krępieli do Dopływu spod Maszewa dodatkowym, poza presjami energetyki, są
problemy wysokiego zurbanizowania obszaru, objawiające się znaczną presją zrzutów ścieków
komunalnych i przemysłowych, czyli związanych z nimi presjami przekroczenia chłonności
odbiornika. Dla rzeki Krępieli od Kani do ujścia do Iny zdefiniowano derogację ze względu na
planowane inwestycje przeciwpowodziowe. Dla cieków na obszarze gmin Rzecz oraz Suchań nie
przewidziano odroczenia obniżonych celów środowiskowych ze względu na brak istotnych
przyczynek do nieosiągnięcia dobrego potencjału rzek na ich terenie.

Diagram celów środowiskowych dla silnie zmienionych części wód, z uwzględnieniem derogacji
poniżej:
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rozkład stanu cieków silnie zmienionych
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Wszystkie cieki silnie zmienione o złym stanie i zagrożeniu nieosiągnięcia dobrego potencjału mają
wyznaczone derogacje. Ich rozkład załączony na rycinie pokazuje, że najistotniejszą przyczyną braku
możliwości poprawy potencjału wód silnie zmienionych są dysproporcjonalne koszty wdrożenia
działań przywracających dobry potencjał tych wód.

Rozkład procentowy zastosowanych derogacji
4(4) - 2 Odstępstwo czasowe:
- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań
- dobry potencjał wód może zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 roku
4 (4) - 1 Odstępstwo czasowe:
- brak możliwości technicznych wdrożenia działań
- dobry potencjał wód może zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 roku
4(7) - 1 planowane nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych

14%

14%

72%

Do JCWP objętych czasowymi odroczeniami z tytułu niewspółmiernych kosztów są należące do:




DO0806 Ina od Stobnicy do Krępieli: Dopływ ze Sławęcina
DO0805 Mała Ina: Mała Ina od źródeł do Dopływu spod Pomiętowa oraz Mała Ina od Dopływu
spod Pomiętowa do ujścia
DO0808 Ina od Krępieli do ujścia: Małka, Wiśniówka i Dopływ spod Marszewa
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DO0807 Krępiel: Krępa

Wskazane JCWP silnie zmienione objęte derogacjami zostały zdegradowane w wyniku presji
hydrologicznych i morfologicznych powstałych przy użytkowaniu wód na cele energetyczne,
retencyjne i do hodowli stawów rybnych. Łączna długość tych cieków to około 226 km co stanowi
30% długości wszystkich cieków istotnych w zlewni Iny. Działania prawne w celu poprawy potencjału
tych cieków są z pewnością niezbędne, tym bardziej, że podjęcie innych działań nie jest obecnie
możliwe.
-

1 sztuczną część wód – Kanał Rzepliński. Nie określono istotnych przesłanek związanych
z ryzykiem nieosiągnięcia dobrego potencjału tych wód.
15 jezior, z których jedyne jedno – J. Wielkie (Marianowskie) uznano za silnie zmienione
w wyniku piętrzenia na cele energetyczne. Pozostałe 14 jezior uznano za naturalne, jednakże, tak
jak J. Wielkie (Marianowskie) na 7 z nich ich zły stan oraz ryzyko nieosiągnięcia założonych celów
minimum dobrego stanu ich wód, wyznaczono odstępstwa od przywrócenia ich do dobrego
stanu. Są to głównie jeziora położone w SCWP Iny od źródeł wraz ze Stobnicą, a także w SCWP
Krępiel i SCWP Mała Ina.

Analizy stanu oraz potencjału części wód zlewni Iny, przeprowadzone w latach późniejszych (20102012) przez PMŚ, wykazały nieznaczną zmianę w klasyfikacji, przedstawionej powyżej. Dwie spośród
JCWP rzecznych, wbrew pierwotnej klasyfikacji stanu, dostały pozytywną ocenę - Krępa w zakresie
oceny stanu dobrą, Krępiel – w zakresie potencjału ekologicznego dobry i powyżej dobrego. Ina od
Dopływu ze Sławęcina do Krępieli, bez Krępieli - w zakresie stanu wód - została oceniona negatywnie,
co zmieniło również jej cele środowiskowe w stosunku do klasyfikacji PGW. Ogółem można uznać, że
ta niewielka korekta uwiarygodnia ocenę stanu przedstawioną w PGW. Tym samym stanowi dobry
punkt wyjścia do analizy i przyszłego monitoringu porównawczego zmiany stanu w wyniku
wprowadzanych nowych przepisów.
Podsumowaniem oceny stanu jest graficzne ujęcia podziału cieków istotnych zlewni Iny na Ryc. 11.
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Ryc. 11 Ocena stanu JCWP (źródło: PGW)

Ocena stanu wód w zlewni Iny możliwa jest również pod kątem oceny ich przeznaczenia, dokonanej
w obowiązującym aktualnie PGW. Cele środowiskowe nie wynikają bowiem wprost z klasyfikacji
części wód na naturalną, silnie zmienioną lub sztuczna, ale również mogą zostać podwyższone
poprzez ich przynależność do wód o określonym wykorzystaniu. Poniższe uwarunkowania,
podwyższające cele środowiskowe, np. podwyższające normy jakości wód, są obszary zaopatrywania
w wodę przeznaczoną do spożycia, służące do celów rekreacyjnych czy będące elementem obszarów
przyrodniczych. Ilustruje to Ryc. 12 oraz Ryc. 13.
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Ryc. 12 Obszary chronione z art. 113 PW w obrębie zlewni Iny (źródło: PGW)
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Ryc. 13 Cele środowiskowe JCWP (źródło: PGW)

Czynnikami zagrażającymi osiągnięciu celów środowiskowych, zarówno podstawowych jak
i podwyższonych, są użytkownicy wód, a w zasadzie ich skumulowana presja oraz nadmierne
eksploatowanie ograniczonych zasobów. Dotychczasowa analiza przyczyn zagrożeń i derogacji, ma
swoje uzasadnienie w dalszej części opracowania.
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Ryc. 14 Zagrożenie celów środowiskowych JCWP (źródło: PGW)

Analiza wykorzystania zasobów wód w zlewni
Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby ustalenia warunków korzystania z wód analizami w zlewni
Iny jest 6 małych elektrowni wodnych (MEW), 38 użytkowników pobierających wody powierzchniowe
i 33 użytkowników zrzucających ścieki do wód powierzchniowych. Najwięcej użytkowników pobiera
wody powierzchniowe na potrzeby stawów rybnych (54% całkowitych poborów) oraz nawodnień
(38%).
Najwięcej poborów do stawów zlokalizowanych jest w zlewni bezpośredniej Iny (12 szt. co stanowi
57% poborów w zlewni bezpośredniej Iny) i w zlewni Krępy (5 szt. co stanowi 100% poborów
w zlewni tej rzeki). Najwięcej poborów na potrzeby nawodnień upraw rolniczych zlokalizowanych jest
w zlewni Iny (7 szt. co stanowi 33% poborów w tej podzlewni) i Krąpieli (6 szt. co stanowi 86%
poborów w jej zlewni). Pojedyncze punkty poboru wód na potrzeby przemysłu występują w zlewni
Iny i Małej Iny. Najwięcej zrzutów do wód powierzchniowych jest w zlewniach Małej Iny (13 szt.) i Iny
(19 szt.) najmniej w zlewniach Reczyca i Krępa (po 1 szt.). Są to głównie zrzuty do wód
powierzchniowych z wiejskich, gminnych i komunalnych oczyszczalni ścieków i w całkowitym zrzucie
do zlewni Iny stanowią one 79% zrzutów.
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Rozkład wykorzystania zasobów wodnych w zlewni wskazuje, że, zlewniami, które w sposób istotny
będą ulegać - zamierzonym przez autorów projektu rozporządzenia WKW- wpływom, będą zlewnie
Iny, Małej Iny, Krępy, Krępieli.
Są to zlewnie cieków silnie zmienionych, których omówione wyżej derogacje pokrywają się
z przedstawioną charakterystyką użytkowników. Wielokrotny przypadek jednoczesnej obecności
presji hydrologicznych, jakościowych oraz morfologicznych w tych zlewniach świadczy już
o skumulowanym negatywnym oddziaływaniu, które wymaga zaplanowania i wdrożenia
skoordynowanych, spójnych przedsięwzięć, mogących powstrzymać dostrzegalne nie tylko w obrębie
głównych cieków zlewni, ale również stopniowo przenoszące się na ich dopływy, niepożądane efekty
użytkowania wód. o tym ostatnim świadczy lista omówionych cieków naturalnych, ale o stanie
poniżej dobrego, zagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu wód.
4.1.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Za punkt wyjścia do analizy potencjalnych wpływów zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni
rzeki Iny na wody powierzchniowe zlewni Iny, autorzy Prognozy przyjęli zapisy paragrafu 3,
dotyczącego ustalonych nowych priorytetów w rozdysponowywaniu wód tej zlewni.
Analiza oddziaływania proponowanej kolejności przyznawania zasobów wodnych względem ich tła –
obowiązujących już postanowień WKW RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego prowadzi do
wniosku, iż proponowane zapisy projektu rozporządzenia WKW zlewni rzeki Iny są zgodne z WKW
regionu wodnego, lub wręcz powielają ustalenia zawarte w tym dokumencie. Z tego punktu widzenia
rozważanie ich samodzielnego wpływu na użytkownika w zlewni Iny tylko pod tym kątem byłoby
niezasadne bo powtórne.
Jednakże rozpatrując wpływ kolejności przyznawania zasobów wodnych łączne z innymi
postanowieniami projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny okazuje się, że swoiste powtórzenie ma
w tym wymiarze znamiona oddziaływania skumulowanego. Poniżej omówiony zostanie charakter
potencjalnego wpływu nowych przepisów jako odrębnej całości na aktualny stan użytkowania
w zlewni Iny oraz oddziaływanie wzmocnione pozostałymi postanowieniami.
Indywidualny wpływ na użytkownika postanowień paragrafu 3, niezależnie od rodzaju aktu, w którym
jest umieszony, ma charakter zaostrzający względem obecnego użytkowania. Zmiana polega na
istotnym dla zlewni Iny odwróceniu kolejności pierwszeństwa w korzystaniu z wód na korzyść
działalności przemysłowej człowieka względem dotychczasowego – rolno hodowlanego lidera.
Dotyczy to głównie zlewni JCWP:
-

-

rzeki Iny, gdzie przeważają użytkownicy związani z hodowlą i nawodnieniami rolniczymi,
natomiast wykorzystanie energetyczne a szczególnie przemysłowe, choć istotne, nie przeważało
w ogólnym bilansie wykorzystania wód. Proponowane przepisy w sposób istotny mogą wpłynąć
na zmianę prowadzonej gospodarki wodnej w tej zlewni. Dotychczas uprzywilejowane grupy
użytkowników (stawy hodowlane – 12 użytkowników, oraz nawodnień rolniczych – 7
użytkowników) będą musiały konkurować nie tylko między sobą, ale również z użytkownikami
przemysłowymi, którzy nielicznie koncentrują się jedynie w obrębie większych aglomeracji.
Wpływ pierwszeństwa ekosystemów wodnych i od wód zależnych będzie odczuwalny w dalszej
kolejności, gdyż dopiero w momencie wprowadzenia w życie odrębnych ograniczeń definiujących
potrzeby tych terenów. Dotyczy to m. in. Planów ochrony dla obszarów PLB320008 Ostoja Ińska
czy PLH320004 Dolina Iny koło Rzecza.
zlewni Krępieli, w której autorzy projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny proponują
zmniejszenie roli w rozdysponowaniu zasobów wodnych w obrębie nawodnień oraz energetyki
wodnej.
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-

zlewni Krępy, w której – podobnie jak poprzednie zlewnie – wpływ rozdysponowania zasobów
wodnych zostanie przeniesiony na nieobecnych jeszcze użytkowników przemysłowych, natomiast
czynnik kształtowania zasobów poprzez nowe obiekty stawowe lub MEW, powinien zostać
ograniczony.

Zabieg ograniczenia dostępu wolnych zasobów wodnych przez dotychczas dominujących w tych
zlewniach hodowców i rolników, a udzielenie pierwszeństwa nielicznym ośrodkom przemysłowym,
ma wyraźny zamysł ograniczenia negatywnego trendu, jakim są nadmiernie i prawdopodobnie
nieskoordynowanie, eksploatowane zasoby wodne.
Podsumowując: samodzielne oddziaływanie przepisów paragrafu 3 projektu rozporządzenia WKW
zlewni Iny, związanych z ustaleniem nowych, odmiennych od obecnego wykorzystania wód w zlewni
rzeki Iny, można stwierdzić, że może być ono bezpośrednie i wyraźne w obecnej chwili tylko dla
większych ośrodków miejskich, takich jak gm. Stargard Szczeciński, Goleniów czy Choszczno. Wpływ
pierwszeństwa dla użytkownika przemysłowego na terenach obecnie rolniczych, stanowiących około
70% powierzchni zlewni rzeki Iny, powinien być zauważalny w dłuższej perspektywie, w sposób
pośredni, poprzez zahamowanie trendu kumulowania działalności wymagającej znacznych zasobów,
oraz znacząco przyczyniającej się obecnie do ogólnej negatywnej oceny stanu lub potencjału wód
zlewni rzeki Iny.
Jak wspomniano powyżej, czynnik priorytetowy w konstrukcji projektu rozporządzenia WKW zlewni
Iny należałoby potraktować głównie jako zagadnienie łączne z innymi postanowieniami projektu
rozporządzenia WKW zlewni Iny i w tym upatrywać zasadniczy zamysł właściwego oddziaływania
zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na cele środowiskowe wód powierzchniowych.
W połączeniu z zapisami rozdziału 2 i 4 projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny, priorytety nie
stanowią tylko odwrócenia dotychczasowej hierarchii potrzeb, opierając się na zasadzie wyboru
„mniejszego zła” jakim jest dotychczas niewielki wpływ użytkownika przemysłowego na rozrząd wód,
ale świadomie prowadzą do zrównoważenia bilansu gospodarczego:
-

-

wzmacniając przeciwdziałanie negatywnego trendu oddziaływania hodowli rybnej czy nawodnień
rolniczym rolniczych w wymiarze poborów bezzwrotnych,
sugerując traktowanie poboru wód dla celów przemysłowych jako skalkulowaną, ostrożną
„zachętę” w postaci nie tylko wyższego priorytetu dla użytkowników przemysłowych ale również
taką, którą można odnieść do specyficznych wymagań w zakresie jakości i ilości pobieranej wody
powierzchniowej wyrażoną w ograniczeniach paragrafu 6 projektu rozporządzenia WKW zlewni
Iny.
realizując z wyprzedzeniem przeciwdziałanie nasilającemu się braku drożności cieków,
równocześnie wychodząc na przeciw przeważającej liczbie silnie zmienionych części wód
w zlewni rzeki Iny.

Analiza dotychczasowych presji jakościowych i ilościowych, szczególnie zauważalna w zlewniach
JCWP wymienionych w Analizie wykorzystania zasobów wód w zlewni, wskazuje na potrzebę
powstrzymania negatywnego wpływu, wiążącego się z tym sposobem użytkowania wód.
Autorzy projektu do palety ograniczeń z rozporządzenia WKW RW DOiPZ, w której nakładają
ograniczenia w zakresie możliwość swobodnego obliczania przepływu nienaruszalnego czy zwrotnego
poboru wód powierzchniowych, w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny uzupełniają
ograniczenia z rozdziału 4, w zakresie możliwości bezzwrotnego poboru, wskazując odcinki cieków
i ich dopływy gdzie nowy pobór bezzwrotny jest niemożliwy a istniejący wymaga spełnienia
nałożonych ograniczeń. W ten sposób również priorytet podnoszący pierwszeństwo dla nowego
użytkownika przemysłowego jest od razu zdefiniowany poprzez te rodzaje działalności przemysłowej,
które wykluczają technologie oparte na deficycie bilansu wodnego.
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Ograniczenia dla jakości zrzucanych ścieków stanowią naturalną konsekwencję dla obowiązujących
juz przepisów w zakresie ochrony jezior, wprowadzonych w WK RW. Przepisy paragrafu 6 stanowią
dodatkowe wytyczne dla realizacji działań uniemożliwiających przekroczenie naturalnej tolerancji
wskazanych w projekcie części wód jeziornych posługując się skończoną listą jezior szczególnie
wymagających całkowitego powstrzymania presji jakościowych. Bariera dla nowych emiterów została
zastosowana również wprost na tych ciekach, które są najbardziej zagrożone i wymagają podjęcia
natychmiastowych działań ochronnych poprzez zniwelowanie potencjalnego negatywnego wpływu
przez nowych użytkowników. Łącznie z postanowieniami paragrafu 3 ograniczenia te będą miały
wpływ na użytkowanie wód przez obecne podmioty oraz na kształtowane warunków dla nowych
użytkowników przemysłowych, również pośrednio - poprzez wpływ nowego przemysłu na rozwój
ośrodków miejskich nastąpi przypuszczalny wzrost obciążenia istniejących oczyszczalni ścieków
komunalnych. Dodatkowo zastosowany dla niektórych cieków całkowity zakaz wprowadzania
ścieków do wód i urządzeń wodnych, dla których cieki te są odbiornikiem dotyczy cieków
naturalnych, o złym stanie ale niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stanowi to
przykład działań prewencyjnych, będących oddziaływać pośrednio na osiągnięcie dobrego stanu wód
poprzez niwelowanie nowych presji związanych ze zrzutem substancji biogennych i priorytetowych,
mogących zakłócić zamierzony efekt poprawy w wyznaczonym horyzoncie czasowym.
Zagadnienia związane z morfologią cieków, stanowiące przedmiot paragrafu 7, stanowią uzupełnienie
do wprowadzonych w tym zakresie postanowień paragrafu 11 WKW RW DOiPZ, precyzując warunki
dla piętrzenia wód przez urządzenia, które uniemożliwiają swobodną migrację ryb w zakresie danych
technicznych przelewu budowli, uwzględniając lokalne warunki zlewni. Brak wprowadzenia innych
ograniczeń świadczy o wysokiej ochronie zapewnionej przez szczegółowe wymagania i obostrzenia
obowiązujące dzięki WKW RW DOiPZ i w ocenie autorów prognozy nie stanowi zagrożenia dla
jednolitych części wód powierzchniowych.
Podsumowując zastosowane środki prawne autorzy projektu rozporządzenia wyraźnie uściślili
wymagania oraz ograniczenia już obowiązujące, wprowadzone przez WKW RW DOiPZ. Wprowadza
się również ograniczenia prewencyjne dla cieków o wyraźnym braku zagrożenia osiągnięcia celów
środowiskowych. Prawidłowe i konsekwentne wdrażanie tych postanowień przez organy decyzyjne
jak również stymulację wyrównania bilansu wodnego w zlewni Iny powinno zagwarantować
realizację celów środowiskowych zarówno w perspektywie doraźnej jak i dla planowanych przyszłych
pozwoleń wodnoprawnych.

4.2 Wody podziemne, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód
4.2.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na wody podziemne

Również w przypadku wód podziemnych projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny, ze względu na swój
charakter i założone cele oddziaływać będzie na elementy środowiska związane z wodami
podziemnymi. Przy czym prognozowany wpływ będzie przede wszystkim pozytywny o charakterze
pośrednim oraz skumulowanym.
4.2.2

Ocena aktualnego stanu

Aktualny stan zasobów
Jak wskazano w punkcie 3.2, zlewnia Iny w całości zlokalizowana jest w obrębie JCWPd PLGW69007.
W PGW określono jej stan ilościowy i jakościowy jako dobry a cele środowiskowe niezagrożone.
Obszar bilansowy „Zlewnia Iny” obejmuje również znaczną część GZWP nr 123 „Zbiornik
międzymorenowy Stargard-Goleniów”.
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Zbiornik GZWP nr 123 według dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy wraz z GZWP 123 Stargard Goleniów obejmuje łącznie
powierzchnię 378 km2, z czego 341 km2 znajduje się regionie bilansowym zlewni Iny.
Szczegółowy bilans wodnogospodarczy w zakresie wód podziemnych dla zlewni Iny przeprowadzono
w roku 2012 w rejonach wodnogospodarczych zgodnych z podziałem przyjętym dla Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego (Hydroconsult 2011). Zgodnie z jego wynikami w obszarze bilansowym (Ryc.
15) zasoby odnawialne (Qo) oszacowano na 516 387 m3/d, natomiast zasoby dyspozycyjne (Qd) na
279 535 m3/d.

Ryc. 15 Rejony wodnogospodarcze w obszarze bilansowym Iny (A-1 Ina od źródeł do Stargardu Szczecińskiego; A-2
Krąpiel; A-3 Mała Ina; A-4 Ina od Stargardu Szczecińskiego do ujścia) (źródło: Opracowanie projektu warunków
korzystania z wód zlewni rzeki Iny; IMGW)

Na obszarze bilansowym zarejestrowanych jest ponad 26 czynnych i zlikwidowanych składowisk
odpadów oraz 11 miejsc po zlikwidowanych mogilnikach. Obiekty te są zlokalizowane w różnych
odległościach od ujęć wód podziemnych oraz w różnym stopniu zagrażają jakości zasobów wodnych.
Liczba eksploatowanych ujęć wód podziemnych uwzględnionych w bilansie (posiadających
pozwolenie wodnoprawne i wykazujących pobór), znajdujących się w bilansowanym obszarze,
wynosi 264 (stan na. 2012 r.). Liczba użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach
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bilansowych jest zróżnicowana. Najmniej ujęć czynnych jest w rejonie A2 Krąpiel - 41, najwięcej
w rejonie bilansowym A4 Dolna Ina - 105. W rejonie A2 wielkość poboru wynosi niewiele ponad 10%
całego poboru ze zlewni bilansowej, zaś w rejonie A4 Dolna Ina, gdzie znajdują się największe
skupiska ludności, pobór wynosi prawie 50% całego poboru w zlewni. Prawie 80% wód podziemnych
wykorzystywane jest do spożycia lub na cele socjalne. Około 8% poboru przeznaczone jest na cele
produkcji spożywczej, a niecałe 15% na inne cele, takie jak nawodnienia rolnicze. Wykorzystanie
dostępnych zasobów wód podziemnych w obszarze bilansowym jest niewielkie, wynosi około 10,7%.
Zagrożenie poziomów wodonośnych zależy w znacznym stopniu od naturalnej odporności
(podatności) na przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych. Pierwszy użytkowy poziom
wodonośny (poziom wód gruntowych oraz międzyglinowy poziom górny w utworach czwartorzędu)
charakteryzuje się wysoką podatnością i słabą odpornością na zanieczyszczenia. Potencjalny czas
przenikania zanieczyszczeń wynosi przeciętnie kilka, a maksymalnie kilkanaście lat. Wydzielone
w dokumentacji hydrogeologicznej (2004) poziomy międzyglinowy dolny oraz podglinowy, a także
poziomy starsze są stosunkowo dobrze chronione przed możliwością migracji zanieczyszczeń. Biorąc
pod uwagę fakt, że znaczna część eksploatowanych zasobów wód podziemnych pochodzi z głębszych
warstw, wody podziemne w regionie bilansowym można generalnie uznać za dość dobrze chronione
przed migracją zanieczyszczeń.
W obszarze bilansowym Iny wody podziemne występują w piętrze kenozoicznym oraz w stropie
mezozoiku do głębokości ok. 100 m w pasie pobrzeża i głębiej do 200 m w obszarze wysoczyznowym
i pasie pojeziernym. Czwartorzędowe piętro wodonośne pełni tu rolę głównego użytkowego piętra
wodonośnego. Piętra neogenu i paleogenu tylko lokalnie mają charakter użytkowy, natomiast piętro
kredowe jest bardzo słabo rozpoznane.
Piętro czwartorzędowe występuje na całym omawianym obszarze. Charakteryzuje się
wielowarstwowym układem poziomów wodonośnych, poprzedzielanych warstwami utworów słabo
przepuszczalnych. Poszczególne warstwy charakteryzuje brak ciągłości, a zaburzenia glacitektoniczne
i urozmaicona morfologia podłoża powodują, że układ hydrostrukturalny jest tu bardzo złożony.
W obrębie czwartorzędowego piętra wyróżniono następujące poziomy wodonośne: gruntowy,
międzyglinowy górny, międzyglinowy dolny i podglinowy. W profilu pionowym nie zawsze pojawiają
się wszystkie poziomy.
Poziomy neogenu i paleogenu (trzeciorzędowe) związane są z piaszczystymi utworami poziomu
mioceńskiego i oligoceńskiego. Występują one w przedziale głębokości 60 – 150 m. Ich miąższość jest
zmienna i wynosi od kilku do ponad 50 m. Warstwy te charakteryzują się napiętym zwierciadłem
wody.
Piętro kredy jest słabo rozpoznane a wody tego piętra nie są eksploatowane.
Analiza wykorzystania zasobów wód podziemnych w zlewni
Liczba użytkowników wód podziemnych w całym obszarze bilansowanym wynosi około 260.
Wykorzystanie dostępnych zasobów wód podziemnych w obszarze bilansowym jest niewielkie,
wynosi około 10,7%.
Prawie 80% wód podziemnych wykorzystywane jest do spożycia lub na cele socjalne. Około 8%
poboru przeznaczone jest na cele produkcji spożywczej, a niecałe 15% na inne cele, takie jak
nawodnienia rolnicze.
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4.2.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Analizowane rozporządzenie poza odwołaniem w ustalonych priorytetach nie formułuje
szczegółowych wymogów lub ograniczeń w zakresie korzystania z wód poziemnych. Z jednej strony
jest to wynikiem istniejących już zapisów w obowiązującym rozporządzeniu WKW RW DOiPZ,
z drugiej natomiast wskazanym analizie stanu aktualnego brakiem istotnych problemów w obrębie
JCWPd PLGW69007.
Ocena wpływu na wody podziemne zapisów rozporządzenia WKW regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego przeprowadzona w prognozie oddziaływania na środowisko sformułowana
została jednoznacznie pozytywnie, podkreślając, iż wprowadzenie wymagań i ograniczeń w zakresie
wód podziemnych ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska, zapewnia wprowadzenie
zasad zrównoważonego rozwoju a także chroni zasoby dla przyszłych pokoleń.
Ustalenie jako najwyższego priorytetu w zaspokajaniu potrzeb wodnych na cele ochrony zasobów
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ma, jak wskazuje uzasadnienie projektu charakter
prewencyjny, związany z faktem, iż w zlewni Iny zasoby wód podziemnych stanowią główne źródło
zaopatrzenia użytkowników w wodę. Wpływ tego zapisu będzie bezpośredni i jednoznacznie
pozytywny, zapewniając możliwość ochrony zasobów w przypadku zagrożenia dla ich jakości
w sytuacji konkurencji kilku podmiotów o nie.
Z uwagi na fakt powiązania w obiegu wód między wodami powierzchniowymi i podziemnymi
istotnymi dla tych drugich są zapisy § 4 ograniczające pobór bezzwrotny z niektórych cieków i § 4
lokalnie wykluczające zrzut ścieków z instalacji służących do oczyszczania ścieków. Poprzez ochronę
ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych powinny one również pośrednio przyczynić się do
lokalnej poprawy stanu płytkich wód podziemnych.
Również wprowadzana w § 2 zmiana dotychczasowego rozdziału wód Iny w km 113,80 do Iny
i Pęzinki może pośrednio zmienić lokalne warunki zasilania wód podziemnych.
Zgodnie z zaprezentowanym na Ryc. 6 zasięgiem przestrzennym obowiązywania wymagań
i ograniczeń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny wskazane przepisy będą miały jedynie lokalne
znaczenie w skali JCWPd.

4.3 Różnorodność biologiczna, w tym: rośliny, zwierzęta i obszary chronione
4.3.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na różnorodność biologiczną

Świat przyrody ożywionej, w tym przyrody objętej ochroną, jest kolejnym elementem nierozerwalnie
związanym z wodami, na który istotnie będą wpływać ustalenia projektu rozporządzenia WKW zlewni
rzeki Iny.
Niniejsza ocena skupia się na najbardziej wrażliwych elementach przyrody ożywionej bezpośrednio
związanych lub silnie zależnych od stanu wód powierzchniowych i podziemnych, w tym szczególnie
tych, które występują na terenach o walorach przyrodniczych oraz turystyczno-krajoznawczych i są
chronione w formie rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, a także obszarów
Natura 2000.
W odniesieniu do siedlisk i gatunków korzystny status definiowany jest jako sytuacja, w której
spełnione są następujące warunki:
-

zasięg siedliska i jego powierzchnia nie ulegają zmniejszeniu,
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-

specyficzne dla siedliska struktury i funkcje niezbędne dla jego długotrwałego funkcjonowania są
zachowane i pozostaną zachowane w przyszłości,
- status ochronny gatunków typowych dla danego siedliska jest korzystny (liczebność populacji nie
zmniejsza się w sposób ciągły; naturalny zasięg występowania nie zmniejsza się i nie zmniejszy się
w przyszłości; istnieje i będzie istnieć wystarczająco rozległa powierzchnia siedlisk niezbędnych
dla długookresowego zachowania żywotnych populacji gatunku) (Chylarecki i in. 2005).
Zapewnienie korzystnego statusu ochronnego dla obszarów w dolinach rzecznych jest nierozerwalnie
związane z utrzymaniem lub odtworzeniem reżimu przepływów, który ukształtował obecne bogactwo
fauny i flory tych terenów. Układem referencyjnym jest tu reżim hydrologiczny rzeki (natural flow
regime), który uwzględnia nie tylko bezwzględne wartości, ale i przede wszystkim miary zmienności
kluczowych parametrów hydrologii cieku. Naturalna dynamika systemu, jaki stanowi dolina rzeczna
stanowi bowiem jeden z kluczowych czynników determinujących jego walory przyrodnicze
(Kowalczak i in., 2009).
Kluczowe parametry charakteryzujące reżim hydrologiczny rzeki, definiowane na serii dobowych
pomiarów stanów lub przepływów, obejmują miary:
- natężenia / poziomu,
- częstotliwości,
- czasu trwania,
- powtarzalności/przewidywalności występowania w cyklu rocznym,
- tempa zmian. (Kowalczak i in. 2009).
Spontanicznie kształtowana dynamika doliny rzecznej wraz z dynamicznym reżimem przepływów
pozostaje bowiem w relacji (także zwrotnej) z zapewnieniem, istotnych dla chronionych gatunków
i siedlisk, parametrów fizykochemicznych wody (temperatura, natlenienie itp.) oraz ciągłości koryta
i doliny (Kowalczak i In. 2009).
Dla ekosystemów dolin rzecznych, znacznie zmieniające się w czasie przepływy i stany wód stanowią
integralny element ich funkcjonowania, niezbędny dla ich istnienia. Bez ich występowania
ekosystemy rzeczne ulegają degradacji, przez co maleje ich różnorodność biologiczna. Ma on
kluczowe znaczenie dla długofalowej egzystencji trzech głównych kategorii siedlisk w niżowych
dolinach dużych rzek Polski, chronionych jako obszary Natura 2000. Zarówno siedliska koryta rzeki,
nadbrzeżne lasy łęgowe, jak i zalewowe łąki na nadrzecznych tarasach są krytycznie zależne od
epizodów nasilonych przepływów.
Wiele spośród gatunków łąkowych ptaków, chronionych na obszarach Natura 2000, gnieździ się tym
liczniej, im dłużej lub wyżej zalane pozostają wczesną wiosną tereny ich potencjalnych gniazdowisk
na nadrzecznych tarasach zalewowych.
Dla ryb stan wód i reżim hydrologiczny cieku są również krytycznymi elementami decydującymi
o warunkach rozrodu populacji (miejsca i termin składania ikry) (Błachuta i in., 2010).
W tym zakresie w projekcie rozporządzenia WKW dla zlewni Iny wprowadza się kilka daleko idących
zmian w gospodarce wodami w zlewni, które z pewnością przełożą się na zmiany w środowisku,
w tym na kondycje ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Do takich zapisów należy zaliczyć min.
Rozdział 2 §2, gdzie wskazuje się, że „Wymaga się aby rozdział wód rzeki Iny w km 113,80
następujący do rzek Pęzinka i Ina przyjął proporcję: 20% do rzeki Pęzinki i 80% do rzeki Iny.”
Celem takiego zapisu ma być zmniejszenie skutków dokonanego w przeszłości przekształcenia
hydromorfologicznego zlewni Iny i próba przywrócenia stanu bliższego naturalnemu w zakresie
wielkości przepływów oraz reżimu hydrologicznego oraz zmniejszenie deficytów wody (Uzasadnienie
WKW, Błachuta i in. 2014).
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Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny proponuje również wprowadzenie całkowitego ograniczenia
w korzystaniu z wód stanowiącego pobór bezzwrotny (Rozdział 4, §4) dla rzek Ina na odcinku od
Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz Struga Goleniowska wraz z ciekami naturalnymi i urządzeniami
wodnymi będącymi ich dopływami. Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny wprowadza i precyzuje
również, ograniczenia dot. poborów bezzwrotnych realizowanych na wspomnianych rzekach przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia. Takie zapisy pozytywnie wpłyną na zmniejszenie deficytów
wody i poprawę bilansu hydrologicznego na wspomnianym odcinku rzeki Iny i Strudze Goleniowskiej,
gdzie odbywają się dosyć intensywne pobory wód do stawów rybnych oraz do celów nawodnień.
Wprowadzenie proponowanych zapisów w projekcie rozporządzenia WKW zapewni lepsze i bardziej
stabilne warunki dla rozwoju flory i fauny wodnej oraz lądowej w siedliskach związanych z wodami
powierzchniowymi.
Ważnym elementem w zachowaniu bioróżnorodności wód powierzchniowych (cieków wodnych i
jezior przepływowych) jest zachowanie i przywracanie im ciągłości morfologicznej. Zgodnie z teorią
ekologiczną ciągłości ekosystemu rzeki (tzw. river continuum; Vannote i in., 1980) rzeka jest jednym
ekosystemem, rozciągającym się wzdłuż jej całego biegu, w którym ulegają stopniowym ale płynnym
zmianom warunki fizyczne i żyzność, co z kolej pociąga za sobą przekształcenia struktury gatunkowej
zespołów flory i fauny. Następuje spowolnienie prędkości przepływu, wzrasta temperatura wody,
zmniejsza się jej przezroczystość, zwiększa żyzność, zmniejsza możliwość transportowa, co skutkuje
zmianą struktury dna. Znajduje to odbicie w strukturze zespołów organizmów zasiedlających
poszczególne odcinki rzeki zespołów ryb, bezkręgowców oraz roślin (Zalewski, Naiman, 1982).
Przerwanie ciągłości morfologicznej przez przegrody powoduje, że niektóre z czynników abiotycznych
zmieniają się inaczej, niż w rzece bez przegród: struktura dna, temperatura wody i szeregu innych
elementów morfologicznych oraz fizyko-chemicznych. Brak ciągłości morfologicznej rzeki wpływa na
jej elementy biologiczne w sposób bezpośredni i pośredni:
- poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie migracji organizmów oraz w sposób pośredni,
- poprzez zmianę warunków fizycznych i chemicznych.
Ten drugi wpływ jest charakterystyczny wyłącznie dla przegród z zbiornikami zaporowymi o długim
okresie wymiany wody, które mogą oddziaływać na parametry fizyko-chemiczne wody.
Brak ciągłości morfologicznej rzeki uniemożliwia lub utrudnia swobodną migrację organizmom
wodnym. Fakt ten ma różne znaczenie dla różnych organizmów. Szczególnie dotkliwy jest on dla ryb
anadromicznych. W przypadku lokalizacji przegrody na głównej trasie wędrówki na tarliska, mogą
całkowicie wyginąć ich lokalne populacje w całej zlewni. W podobnym stopniu brak ciągłości
morfologicznej wpływa na populacje ryb potamodromicznych, odbywających wędrówki
długodystansowe, o zasięgu przekraczającym 100 km. U ryb potamodromicznych odbywających
wędrówki krótsze brak ciągłości morfologicznej z reguły nie skutkuje całkowitym wyginięciem
lokalnej populacji tylko spadkiem liczebności gatunku. Największe negatywne oddziaływania mają
przeszkody w migracjach na dużych rzekach „tranzytowych” stanowiących drogę wędrówek ryb do
tarlisk położonych w dopływach górnej części zlewni. Brak ciągłości morfologicznej na tak
zlokalizowanych przegrodach skutkuje wyginięciem populacji z górnego biegu rzeki, na której jest
przeszkoda i wszystkich dopływów powyżej przeszkody. Brak ciągłości morfologicznej jest szczególne
odczuwalny dla ichtiofauny wędrownej, zwłaszcza diadromicznej: anadromicznej (minóg morski,
minóg rzeczny, jesiotr bałtycki, aloza, parposz, certa, łosoś i troć oraz wędrowna forma siei) oraz
katadromicznej (węgorz). Wrażliwe na brak ciągłości morfologicznej są także gatunki
potamodromiczne odbywające długie wędrówki (głowacica, jaź, brzana, boleń, świnka) lub te, które
żyją w średnich i dużych rzekach albo w jeziorach, a na tarło wędrują do dopływów o charakterze
potoków lub małych rzek (troć jeziorowa, pstrąg potokowy, lipień). Dla innych organizmów wodnych
fakt przerwania ciągłości morfologicznej rzeki nie jest aż tak niebezpieczny jak dla ryb, choć również
wpływa na ich występowanie.
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Stąd ważnym zapisem w projekcie rozporządzenia WKW dla zlewni Iny jest również zapis dot.
poprawy ciągłości morfologicznej w Rozdz. 4 §7 o obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków
konstrukcyjnych nowych budowli piętrzących wody jezior, które mają umożliwić migracje ichtiofauny.
Dopuszcza się powstawanie nowych budowli piętrzących na jeziorach w celu poprawy bilansu
hydrologicznego w ramach tzw. małej retencji (Błachuta i In. 2014). Zapis ten uzupełnia przepisy
wprowadzone WKW Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego dot. zachowania
ciągłości morfologicznej i stanowi rozszerzenie jego zapisów w zakresie zachowania ciągłości rzek
Rozdz. 2 §3.
Ten aspekt wydaje się szczególnie istotny w przypadku rzek zlewni Iny, jeśli uwzględnimy fakt, iż
w zlewni o powierzchni 2130 km2 znajdują się 33 budowle hydrotechniczne a w samym głównym
korycie rzeki na długości 128 km występuje 14 takich obiektów (Tański i n., 2008). W tym wypadku
należy się spodziewać wyłącznie pozytywnych skutków wprowadzenia do projektu rozporządzenia
WKW zlewni rzeki Iny zapisów o umożliwieniu migracji ryb wraz z zapisami rozporządzenia WKW RW
DOiPZ o udrożnieniu rzek dla ichtiofauny.
Jakość wód związana jest z działalnością antropogeniczną prowadzoną w obszarze zlewni Iny,
szczególnie odprowadzanie zanieczyszczeń w postaci zużytych wód. Powstające ścieki bytowe,
gospodarcze i przemysłowe są w różnym stopniu oczyszczane i następnie odprowadzane do wód lub
do ziemi. Istotnym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska jest niedostateczna
sanitacja obszarów wiejskich oraz wykorzystywanych rekreacyjnie. Kolejną istotną przyczyną
zagrożeń wód powierzchniowych są spływy powierzchniowe z terenów rolniczych obciążone
związkami biogennymi oraz toksycznymi pozostałościami po środkach ochrony roślin.
W rozdziale 4 §6 zawarto bardzo ważne zapisy ograniczające wprowadzanie ścieków do wód
powierzchniowych, w tym całkowite ograniczenie odprowadzania ścieków z instalacji służących do
oczyszczania ścieków do:
-

rzeki Krąpiel i jej dopływów na odcinku od źródeł do wypływu z jeziora Starzyc, w tym na odcinku
jej przebiegu przez jezioro Kamienny Most;
- -rzeki Krępa i jej dopływów na odcinku od źródeł do ujścia Dołżnicy oraz następujących jezior i ich
dopływów
- Korytowo;
- Krzemień;
- Sierakowo;
- Stubnica (Wisala, Wisola).
W pozostałych przypadkach odprowadzanie ścieków będzie dopuszczalne na zasadach zgodnych
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Wodne (2001). Rozwiązania zaproponowane w projekcie
rozporządzenia WKW oczywiście wpłyną korzystnie, na jakość wód poprzez ograniczenie dopływu
biogenów, co ograniczy postęp procesu eutrofizacji, przez co potencjalnie będzie skutkować
pozytywnymi zmianami w środowisku przyrodniczym, w tym poprawą stanu/potencjału
ekologicznego wód, co powinno być widoczne i odczuwalne w każdym kolejnym okresie
monitorowania jakości wód.
Treść projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny może mieć istotny wpływ na siedliska mokradłowe.
Siedliska mokradłowe wykazują szczególną wrażliwość na zmiany warunków wodnych czy to na
skutek działalności człowieka czy też będących efektem globalnych zmian klimatu. Przeważają tam
gatunki stenotypowe, o bardzo wąskiej skali ekologicznej, o określonych wymaganiach wodnych (stan
uwodnienia, dynamika uwodnienia w czasie: gatunki namuliskowe, gatunki źródliskowe),
specyficznych wymaganiach troficznych (wiele to gatunki skąpożywne, lecz są także minerotroficzne,
wapniolubne i halofity), niektóre gatunki wymagają fizycznego naruszania (zaburzenia) siedlisk przez
siły przyrody (np. powodzie), zazwyczaj charakteryzują się małą zdolnością konkurencyjną. Stad, na

51

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny

skutek zmian warunków wodnych, za czym idą zmiany w mineralizacji materii organicznej w glebie,
eutrofizacja siedlisk, zmiany pokrywy glebowej, bioróżnorodność siedlisk mokradłowych ulega
zubożeniu, co w takich warunkach jest dodatkowo pogłębiane przez inwazję gatunków obcych (w
tym azotolubnych). Już obecnie można wymienić kilka gatunków, które stwarzają problemy, np.:
-

barszcz Sosnowskiego,
niecierpek gruczołowaty,
niecierpek pomarańczowy,
rzepień włoski,
tawuła kutnerowata,
uczep amerykański.

Płynąca woda, będąca integralną częścią mokradeł, jest zarazem czynnikiem sprzyjającym
rozprzestrzenianiu obcych gatunków. Niektóre typy mokradeł, jak np. wody, wybrzeża oraz lasy
łęgowe, są szczególnie silnie narażone na inwazje ekologiczne. Doliny rzeczne były (i są nadal)
korytarzami migracyjnymi wykorzystywanymi przez obcych przybyszów w trakcie ich wędrówek na
nowym terytorium. Współcześnie w dolinach rzek europejskich rozprzestrzeniają się takie obce
geograficznie gatunki, jak m.in.: niecierpek gruczołowaty, uczep amerykański, rzepień włoski, czy
kolczurka klapowana (Dajdok, Pawlaczyk, 2009). Bardzo istotnym czynnikiem ułatwiającym
migrowanie roślin w dolinach rzecznych jest również okresowa obecność warunków pionierskich
(wyniszczenie ekosystemu przez powódź lub suszę) (Faliński, 2000).
W przypadku ichtiofauny w ostatnich 50 latach, świadomie lub przypadkowo, zostało
wprowadzonych ogółem aż 18 gatunków ryb, co stanowi ponad 50% introdukowanych dotąd
gatunków ichtiofauny, w tym obce gatunki inwazyjne stwierdzone w Inie i jej dopływach karaś
srebrzysty, babka bycza, czebaszek amurski, sumik karłowaty. Obecność większości introdukowanych
ryb na obszarze Polski spowodowała wiele niekorzystnych zmian w ekosystemach wodnych. Są one
coraz częściej dostrzegane, ale niestety, nie zawsze możliwe jest ich pełne oszacowanie. Obce gatunki
inwazyjne ichtiofauny min. wchodzą w interakcje rozrodcze z rodzimymi gatunkami, konkurują o bazę
pokarmową, przenoszą pasożyty ryb, etc. (Grabowska i in. 2008).
Należy jednak podkreślić, iż jako jeden z kierunków działań mających na celu ochronę ekosystemów
przed inwazją obcych gatunków przytacza się utrzymywanie ekosystemu w dobrym stanie, dającym
im większą odporność (np. utrzymywanie właściwego uwodnienia torfowisk) (Dajdok, Pawlaczyk,
2009).
Niniejsza ocena skupia się na najbardziej wrażliwych elementach przyrody ożywionej bezpośrednio
związanych lub silnie zależnych od stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
W celu określenia recypientów możliwych oddziaływań projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
przeprowadzono identyfikację istotnych elementów form ochrony przyrody.
4.3.2

Identyfikacja obszarów chronionych
rozporządzenia WKW zlewni Iny

w zasięgu

oddziaływania

projektu

Na obszarze zlewni Iny nie zostały ustanowione Parki Narodowe, natomiast ustanowiono jeden Park
Krajobrazowy.
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Ryc. 16 Ochrona krajobrazowa w zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ)

Iński Park Krajobrazowy
Utworzony w 1981 r. Iński Park Krajobrazowy, położony jest w środkowej części Pojezierza Ińskiego.
Iński Park Krajobrazowy jest jednocześnie położny na terenie obszarów Natura 2000: Ostoja Ińska
PLB320008 oraz Pojezierze Ińskie PLH320051. Powierzchnia Parku wynosi 17763ha, w tym 9%
stanowią jeziora (największe jezioro Ińskie o powierzchni 600 ha) a lasy 53 %. Na terenie Parku,
wzdłuż wyniesień moren czołowych przebiega dział wód dwóch rzek: Regi-zbierającej wody
z północnych obszarów Parku i otuliny bezpośrednio do Bałtyku, Iny-odprowadzającej wody
z południowej części Pojezierza do Odry.
Rzeźba terenu ukształtowana została podczas ostatniego zlodowacenia. Wzgórza o stromych
zboczach i znacznych wysokościach względnych, podmokłe dolinki, zajęte przez torfowiska
i wytopiskowe oczka wodne, polodowcowe rynny jeziorne i rzeczne tworzą bardzo urozmaicony
system siedlisk, z którymi związane są największe wartości przyrodnicze Ińskiego Parku
Krajobrazowego. Wody powierzchniowe i podziemne odgrywają niezwykle istotną rolę przyrodniczą
na tym obszarze. Liczne rzadkie gatunki ptaków, płazów i gadów, które występują na tym terenie,
wykorzystują jako środowisko życia i rozrodu nie tyle otwarte wody dużych i głębokich jezior, co
płytkie, często bezodpływowe zbiorniki, oczka wodne, stawy rybne, mokradła i torfowiska. Budowa
geologiczna Pojezierza Ińskiego – faliste obszary moren czołowych i dennych pocięte głębokimi
rynnami glacjalnymi – sprzyjają gromadzeniu się wody w obniżeniach terenu. Takie akweny są
chętnie wykorzystywane przez różne gatunki zwierząt.
Spośród wodno-błotnych gatunków ptaków, które lęgną się w Ińskim Parku Krajobrazowym i które
związane są z takimi właśnie siedliskami, należy wymienić:
Gatunki zagrożone w skali światowej
- bociana białego Ciconia ciconia,
- kanię rdzawą Milvus milvus,
- bielika Haliaeetus albicilla,
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Gatunki zagrożone w skali europejskiej:
- derkacza Crex crex,
- bąka Botaurus stellaris,
- bociana czarnego Ciconia nigra,
- kanię czarną Milvus migrans,
- błotniaka stawowego Circus aeruginosus,
- orlika krzykliwego Aquila pomarina,
- rybitwę pospolitą Sterna hirundo,
- rybitwę czarną Chlidonias niger,
- zimorodka Alcedo atthis.
Na szczególną uwagę zasługuje ińska populacja żurawia Grus grus. Prowadzona w latach 1992–1995
inwentaryzacja lęgowej populacji tego gatunku wykazała jego najwyższą w Polsce koncentrację – 51
par lęgowych na 100 km2 powierzchni. Płytkie zbiorniki wodne mają również znaczenie dla
herpetofauny. W Ińskim Parku Krajobrazowym i na obszarze jego otuliny stwierdzono występowanie
12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Stanowi to prawie 67% krajowej herpetofauny. Pojezierze
Ińskie jest terenem równie odpowiednim dla teriofauny, występuje tu co najmniej 37 gatunków
ssaków w tym wydra (Lutra lutra) i reintrodukowany bóbr europejski (Castor fiber). W 1994 i 1995
roku w Parku i otulinie wsiedlono 9 rodzin bobrowych. W roku 2008 na terenie Ińskiego Parku
Krajobrazowego reintrodukowano również żubra. Iński Park Krajobrazowy posiada bardzo ciekawą
i zróżnicowaną szatę roślinną, co wynika ze zróżnicowania siedlisk, w tym również związanych ze
środowiskiem wodnym lub mokradłowym We florze Parku i otuliny znajduje się 89 gatunków roślin
naczyniowych zagrożonych, w tym 12 gatunków zagrożonych w skali kraju:
- elisma wodna,
- jezierza giętka,
- kruszczyk błotny,
- rosiczka pośrednia,
- storczyk plamisty,
- storczyk Trausteinera,
- turzyca bagienna,
- buławnik wielkokwiatowy,
- dzwonek szerokolistny,
- jarząb brekinia,
- fiołek torfowy,
- rdestnica gęsta,
W Parku i otulinie stwierdzono występowanie 73 gatunków roślin chronionych; 17 gatunków
objętych jest ochroną częściową, a 56 chronionych jest ściśle.
Obiekty chronione w Ińskim Parku Krajobrazowym:
Rezerwaty przyrody: Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski, Głowacz, Bórbagno Miałka, Krzemieńskie
Źródliska, Źródliskowe Zbocza
Użytki ekologiczne: Pełnikowe Łąki, Wilkowe Bagno, Wierzchucice, Bagno, Stawy Lutkowskie,
Wyszkowa Góra, Dłuskie Wzgórza, Węgorzyński Derkacz,
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Ostrowie.
Na obszarze zlewni Iny zlokalizowane są 3 Obszary Chronionego Krajobrazu.
Obszar Chronionego Krajobrazu „C-Barlinek".
Lokalizacja na terenie gmin: Barlinek, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce,
Powierzchnia obszaru wynosi ok. 3,5 tys. ha, w tym lasów – ok. 3 tys. ha.
Obszar stanowi otulinę Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Celem powołania tego
obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny
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Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego. Teren obejmuje on bezodpływowe jeziorka
i rynny polodowcowe. Ekosystemy rozmieszczone są mozaikowo z przewagą użytków rolnych.
Występują również mokradła, zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym oraz godne zachowania
stanowiska unikalnej flory i fauny. Teren ten bogaty jest w gatunki chronione i zagrożone takie jak:
ramienica zwyczajna, grążel żółty, grzybienie białe, kruszczyk błotny, rosiczka okrągłolistna,
pierwiosnek lekarski, kalina koralowa. Szczególnym walorem tego obszaru jest fauna związana
z wodami – występują tutaj stanowiska lęgowe ptaków wodno-błotnych, siedliska gatunków objętych
ochroną strefową.
Obszar Chronionego Krajobrazu „D Choszczno – Drawno”.
Lokalizacja na terenie gmin: Choszczno, Recz, Drawno, Rąbino. Całkowita powierzchnia obszaru
wynosi: 24 520 ha. Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym
w sprawie obszaru jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66/2009 r., poz. 1804). Celem powołania
obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie
Drawieńskiego Parku Narodowego. Obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Obszar Chronionego Krajobrazu "F – Bierzwnik”
Lokalizacja na terenie gmin:: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin. Powierzchnia całkowita:
28094ha, przy czym lasy zajmują tu 11685ha, wody 2300ha, a pozostałe grunty 14339ha.
Ustanowiony został w 1998 roku w celu ochrony wartości przyrodniczych i wypoczynkowo –
rekreacyjnych. Obiekt obejmuje obszar o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych - ciągi
jezior rynnowych, pola uprawne z enklawami kompleksów leśnych, bagnami i oczkami wodnymi,
a także fragment Puszczy Drawskiej w południowo-wschodniej części obszaru.

Ryc. 17 Sieć obszarów Natura 2000 w zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ)

Obszary Natura 2000.
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Na obszarze zlewni Iny istnieje 6 obszarów Natura 2000 (Tab. 7), z których dwa (PLH320044,
PLB320016) w mniejszym stopniu związane są z warunkami wodnymi na obszarze zlewni Iny.
Tab. 7 Obszary Natura 2000 w granicach zlewni Iny (opracowano na podstawie SDF). Oznaczenia zagrożeń
zidentyfikowanych dla obszarów Natura 2000, istotnych z punktu widzenia analizy oddziaływania na środowisko projektu
rozporządzenia WKW zlewni Iny zagrożenia ciągłości morfologicznej cieków ze skutkiem utrudnienia migracji
ichtiofauny▼; zagrożenia jakości wód, w tym eutrofizacja▼; osuszanie i zmiana stosunków wodnych ▼
Obszar Natura 2000
Dolina Iny koło Recza
(PLH320004)
▼▼▼

Dolina Krąpieli
(PLH320005).
▼

Ostoja Ińska (PLB320008)
▼▼

Pojezierze Ińskie
(PLH320067)
▼

Wartość przyrodnicza (wg SDF)
Ostoja obejmuje środkowy fragment doliny rzeki Iny
na odcinku od Recza do Suchania wraz z przyległymi
dolinami mniejszych dopływów – m.in. Reczanki,
Wardynki i Stobnicy.
Znaczną część obszaru pokrywa złoże torfu „Dolina
Iny” należące do największych w regionie
(powierzchnia 2600 ha, objętość torfu 15993 tys.
m3); torfy niskie, głównie trzcinowe i turzycowe,
w rejonie Suchania z udziałem torfów mszystych
Występują siedliska cenne pod względem
przyrodniczym charakterystyczne dla ekosystemów
wodnych i od wód zależnych, w tym: jeziora
eutroficzne, eutroficzne starorzecza i drobne
zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników
Ranunculion
fluitantis , zalewane muliste brzegi rzek, zmiennowilgotne łąki trzęś licowe, niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris), źródliska wapienne ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati,
górskie
i nizinne
torfowiska
zasadowe
o charakterze
młak,
turzycowisk i mechowisk, grąd subatlantycki
(Stellario-Carpinetum), łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe,
Do największych walorów należą: nieregulowana,
mająca górski charakter
rzeka, naturalny układ roślinności w dolinie,
bogactwo florystyczne (484 gatunki roślin
naczyniowych, w tym 15 gatunków chronionych, 11
gatunków zagrożonych w Polsce lub na Pomorzu, 18
gatunków rzadkich na Pomorzu). Wyjątkowo bogate
populacje Corydalis cava, C. intermedia i C. pumila,
Campanula latifolia, Actaea spicata. Obszar ważny
dla ochrony bioróżnorodności - stwierdzono tu
występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika
i Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 5 gatunków
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
Cechy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren,
silnie rozczłonkowane lasy, liczne bagna i małe
zbiorniki wodne. Znaczący udział mają również lasy
siedlisk wilgotnych i bagiennych z olchą i jesionem
oraz sosną i brzozą.
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 08. Występuje
tu co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika
i Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 6 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W ostoi gniazduje
ponad 140 gatunków ptaków. Bardzo ważna ostoja
bielika i kilku innych gatunków drapieżnych, kilku
gatunków kaczek i żurawia (>1% populacji krajowej).
Większa część obszaru leży w zlewni Iny. Cechą
charakterystyczną
ostoi
są
duże
jeziora
mezotroficzne (Ińsko, Wisola, Krzemień, Długie)
z rozległymi łąkami ramienicowymi, rzadkimi
i zagrożonymi
gatunkami
glonów
oraz
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Zagrożenia (wg SDF)
Zanieczyszczenie wód ze źródeł
punktowych,
rozproszone
zanieczyszczenie wód z działalności
związanej z leśnictwem i rolnictwem,
oraz innych źródeł rozproszonych,
zanieczyszczenie
wód
powierzchniowych zrzutami ścieków
z gospodarstw domowych, zmiany
stosunków wodnych spowodowane
wypełnianiem rowów oczek wodnych,
stawów
i sadzawek,
intensywna
hodowla ryb, bariery dla migracji,
zamulanie, wysychanie, sukcesja,
odpady z gospodarstw domowych oraz
ośrodków rekreacyjnych, pobór wód
z wód powierzchniowych, modyfikacja
przepływów, usuwanie osadów.

Modyfikowanie funkcjonowania wód:
przepływów i reżimu, gospodarka
leśna.

Zanieczyszczenia i eutrofizacja wód;
spływ nawozów z pól, rekreacja
pobytowa i wzrost penetracji terenu,
wydobywanie torfu, wydobywanie
piasku i żwiru, spowodowane przez
człowieka
zmiany
stosunków
wodnych; melioracje., intensywna
hodowla ryb, wędkarstwo,

Degradacja
gospodarki
rolnej
i zaprzestawanie użytkowania rolnego,
presja na zabudowę rekreacyjną
gruntów rolnych, hałas, w mniejszym
stopniu zalesianie. Pożary, eutrofizacja
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Lasy Puszczy nad Drawą
(PLB320016)

Lasy Bierzwnickie
(PLH320044)
▼

zbiorowiskami
z klasy
Littorelletea
(zespół
wywłócznika
skrętoległego
i brzeżycy
jednokwiatowej). Rozległe przestrzenie zajmują lasy
z dominacją dobrze zachowanych buczyn żyznych
(płaty
z perłówką
jednokwiatową
i żywcem
cebulkowym) i kwaśnych, tworzących mozaikę
z grądami, łęgami oraz bagiennymi brzezinami,
borami i olsami. W buczynach został odnaleziony
grzyb Botryobasidum pruinatum, uznawany już od
wieku za wymarły, ponadto w obszarze tym
stwierdzono dwa nowe dla Polski gatunki grzybów:
czarnobrzuszek i Tomentella subtestacea. Wśród
lasów rozproszone są dobrze
zachowane torfowiska mszarne, a na torfowiskach
niskich stwierdzono wiele gatunków storczyków.
Obszar
ma
duże
znaczenie
dla
fauny,
w szczególności dla ptaków (148 gatunków
lęgowych) oraz płazów (12 gatunków) i gadów (4
gatunki) ze względu na duży udział dobrze
zachowanych siedlisk podmokłych. Duża liczba
drobnych zbiorników i mokradeł sprzyja licznemu
występowaniu bezkręgowców wodnych.
Tylko w niewielkiej części na obszarze zlewni Iny.
Obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki Drawy.
W rzeźbie terenu odznaczają się meandry Drawy
i Płocicznej. Występuje co najmniej 38 gatunków
ptaków
z Załącznika
i Dyrektywy
Ptasiej,14
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Tylko w niewielkim fragmencie zlokalizowany na
obszarze zlewni Iny. Obejmuje fragment Puszczy
Drawskiej ograniczony do zwartego kompleksu
buczyn i lasów dębowych. Szczególnie dobrze
zachowane, w starszych klasach wiekowych, są
kwaśne i żyzne buczyny w rejonie Sowińca,
urozmaicone licznymi śródleśnymi oczkami
wodnymi. Cenny przyrodniczo fragment Puszczy
Drawskiej,
obejmujący
rzadkie
siedliska
przyrodnicze i populacje rzadkich gatunków.
Siedliska wymienione w Załączniku i Dyrektywy
Rady 92/43/EWG (16 rodzajów) zajmują około 50%
powierzchni obszaru, m. in. występuje tu rzadki na
Pomorzu grąd lipowy. Jedyne w Puszczy Drawskiej
miejsce
występowania
typowych
torfowisk
wysokich. Jest to fragment Puszczy Drawskiej,
ważny dla zachowania rzadkich torfowisk
nakredowych 7210, reprezentujących tu podtyp
z kłocią wiechowatą. Stwierdzono tu też
występowanie 9 gatunków z Załącznika II
Dyrektywy, w tym jednej z dwóch znanych
w Puszczy populacji jelonka rogacza Lucanus cervus
oraz żółwia błotnego Emys orbicularis (jedno
z ważniejszych stanowisk w zachodniej Polsce).

naturalna. Od niedawna w sąsiednim
Ińsku rozwija się przemysł degradując
miejscowy krajobraz.

Turystyka i rekreacja. Gospodarka
leśna, wydobywanie piasku i żwiru,
leśnictwo,

Wędkarstwo,
gospodarka
eutrofizacja,

rekreacja
leśna,

i turystyka,
łowiectwo,

Rezerwaty przyrody
Na obszarze zlewni Iny zlokalizowanych jest 10 rezerwatów przyrody w tym 6 na obszarze Ińskiego
Parku Krajobrazowego.
Kamienna Buczyna – rezerwat leśny o powierzchni 11,37 ha, powołany w 1985 roku. Ochronie
podlegają morenowe zbocza nad Jeziorem Ińskim z wykształconymi zbiorowiskami lasu bukowego
i lasu mieszanego, na którym występują liczne głazy narzutowe.
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Wyspa Sołtyski – rezerwat leśny o powierzchni 22,89 ha, powołany w 1994 roku. Rezerwat ten leży
na porośniętej starym – ponad 150-letnim lasem bukowym i dębowym wyspie Jeziora Ińskiego.
Głowacz – rezerwat krajobrazowy o powierzchni 78,70 ha powołany w 1985 roku. Obejmuje
porośnięte malowniczym lasem wzgórza morenowe z Głowaczem (180 m. n.p.m.). u jego podnóża
rozpościerają się niedostępne torfowiska i zarośnięte zbiorniki wodne z ciekawą florą bagienną.
Teren jest doskonalą ostoją zwierząt łownych i miejscem lęgowym wielu rzadkich gatunków ptaków
m.in. orlika krzykliwego.
Bórbagno Miałka – rezerwat florystyczny o powierzchni 34,20 ha, powołany w 2007 r. Celem ochrony
przyrody tego rezerwatu jest zachowanie boru bagiennego z rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych
i torfowców. Rozmaitość siedlisk oraz niejednorodne stosunki wodne są przyczyną dużej
różnorodności florystycznej tego terenu. Obszar rezerwatu otacza las bukowy, miejscami z domieszką
wprowadzonego sztucznie świerka. Na wschód od krawędzi lasu znajdują się rozległe łąki
z zagłębieniami otoczonymi zaroślami wierzbowymi wypełnionymi wodą lub porośniętymi szuwarem
turzycowym. Niedostępny i podmokły las rezerwatu jest także lokalną ostoją zwierzyny w polnym
krajobrazie terenów pomiędzy wsiami Ścienne i Linówko.
Krzemieńskie Źródliska – rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 75,94 ha, powołany w 2007
r. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie źródlisk z rzadkimi zespołami roślinnymi
i ostoi fauny. W skład rezerwatu wchodzi zespół dobrze zachowanych źródlisk, małe jeziorko Chotom,
przez które wody ze źródeł spływają do jeziora Krzemień i las na brzegu jeziora. W rezerwacie
występują wychodnie warstw wodonośnych i rozwijają się unikalne ekosystemy źródliskowe
i bagienne. Wody źródeł odpływają siecią drobnych cieków zbierających się w naturalne strumienie.
Doprowadzają one wody do jeziora Chotom. W pewnej odległości od brzegu jeziora strumienie
zanikają-woda rozlewa się szeroko zasilając pło okalające jezioro.
Źródliskowe Zbocza – rezerwat krajobrazowy o powierzchni 52,21 ha utworzony w 2009 roku na
terenie gmin Węgorzyno i Ińsko. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie krajobrazu
o dużych deniwelacjach na Pojezierzu Ińskim wraz z licznymi źródliskami i wysiękami oraz
występujących na tym terenie olsów, zwłaszcza w odmianie źródliskowej oraz zespołów żyznej
i kwaśnej buczyny niżowej. W skład rezerwatu wchodzą zbocza nad jeziorem Dłusko z modelowo
wykształconym zbiorowiskiem olszy czarnej na źródlisku. Jezioro Dłusko stanowi ciekawe wnętrze
krajobrazowe rezerwatu wraz z okalającą je rzeźbą terenu charakterystyczną dla krajobrazu
młodoglacjalnego oraz występujących tam zespołów żyznej buczyny niżowej oraz kwaśnej buczyny
niżowej. Obszar ten jest także ważną ostoją zwierząt: min. dla płazów i ptaków.
Ozy Kiczarowskie – rezerwat geologiczny i glebowy. Lokalizacja: gm. Stargard Szczeciński;
Powierzchnia: 1,9473 ha. Ustanowiony rozporządzeniem nr 75/2007 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ozy
Kiczarowskie". Rezerwat obejmuje obszar z zespołem form o kształcie wałów i wydłużonych
pagórków o osiach zorientowanych południkowo, położony na południe od miejscowości Kiczarowo.
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie wyróżniającego się w krajobrazie, dobrze
ukształtowanego ozu stanowiącego charakterystyczny element rzeźby w obszarze polodowcowej
wysoczyzny morenowej wraz z porastającymi go płatami zbiorowisk roślinności ciepłolubnej.
Ustanowiony w celu utrzymania istniejącego stanu dotychczasowego przedmiotu ochrony poprzez
zatrzymanie procesów sukcesji polegające na eliminacji ekspansywnych, antropogenicznych
zadrzewień i podrostów drzew oraz renaturalizacji naturalnych zbiorowisk roślinności ciepłolubnej na
terenie ozu wschodniego; wyeliminowanie celowych lub przypadkowych zakłóceń warunków
ekologicznych w rezerwacie; Obszar rezerwatu objęto ochroną czynną oraz udostępniono dla celu
badań naukowych obszar całego rezerwatu po uzyskaniu zgody Wojewody Zachodniopomorskiego
oraz powiadomieniu prywatnych właścicieli gruntów.
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Gogolewo – rezerwat florystyczny. Lokalizacja: gm. Marianowo, powierzchnia: 3,00 ha; Data
utworzenia: 1974 rok. Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar łąk o powierzchni
3,00 ha, położony w gminie Marianowo we wsi Gogolewo. Celem ochrony jest zachowanie
stanowiska pełnika europejskiego oraz innych rzadkich gatunków roślin.
Grądowe Zbocze – Lokalizacja: gmina Recz, w powiecie choszczeńskim Rezerwat w obecnych
granicach został utworzony dnia 31 października 2007 r. Rozporządzeniem Wojewody
Zachodniopomorskiego nr 76/2007 (Dz. U. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 113, poz. 1932). Powstał on
w wyniku powiększenia dotychczas istniejącego rezerwatu, powołanego Zarządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1996 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (MP Nr 41, poz. 400 z 1996 r.). Obecnie rezerwat zajmuje obszar ekosystemów
leśnych wraz z punktowo zlokalizowanymi źródłami wapiennymi o łącznej powierzchni 33,2842 ha.
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu żyznego lasu liściastego oraz kompleksów
źródliskowych wraz z procesami ich naturalnej dynamiki oraz związaną z nimi cenną florą i fauną. Na
obszarze rezerwatu znajdują się dwa siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym, tj. źródliska
wapienne (7220) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe (91E0).
W rezerwacie występują cenne utwory źródliskowe tzw. trawertyny stanowiące swoiste siedlisko
życia wielu gatunków flory i fauny. Wśród flory rezerwatu występują gatunki roślin naczyniowych
chronionych, zagrożonych i rzadkich, należą do nich m.in.: czosnek niedźwiedzi(Allium ursinum),
obrazki plamiste(Arum maculatum), kokorycz drobna(Corydalis pumila),listera jajowata(Listera
ovata),kopytnik pospolity(Asarum europaeum),kruszczyk szerokolistny(Epipactis helleborine),
marzanka wonna(Galium odoratum), śniadek baldaszkowaty(Ornithogalum umbellatum),jarząb
brekinia (Sorbus torminalis) oraz cenne gatunki grzybów: purchawica olbrzymia (Langermannia
gigantea), gwiazdosz wzniesiony (Geastrum fornicatum), włosogwizd czarnogłowy (Geastrum
melanocephalum), szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa), smardz jadalny (Morchella esculenta)
i zwierząt w szczególności: kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka
drzewna (Hyla arborea).
Dęby Sądowskie – rezerwat leśny. Lokalizacja: gm. Dolice; Powierzchnia: 2,98 ha; Data utworzenia: 1
maja 1985 r. Rezerwat przyrody położony jest w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie śródpolnego kompleksu leśnego z dorodnym lasem liściastym
o charakterze grądu subatlantyckiego Stellario holosteae-Carpinetum betuli z dominującym
w drzewostanie dębem szypułkowym Quercus robur oraz towarzyszącym mu m.in.: bukiem
zwyczajnym Fagus sylvatica, wiązem szypułkowym Ulmus laevis, grabem pospolitym Carpinus betulus
i lipą drobnolistną Tilia cordata. a także ochrona stanowisk rzadkich i cennych gatunków roślin,
grzybów i bezkręgowców. Na terenie rezerwatu występuje 36 dębów szypułkowych, o obwodzie
powyżej 300 cm (jeden powyżej 700 cm), których wiek ocenia się na 320-400 lat. Cały obszar
rezerwatu objęty jest ochroną czynną. Dla celów naukowych udostępnia się cały teren rezerwatu,
a dla celów edukacyjnych i turystycznych cały teren rezerwatu z wyłączeniem ogrodzonej uprawy
odnowieniowej dębu.
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Ryc. 18 Ochrona rezerwatowa w zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ)

Ryc. 19 Korytarze ekologiczne w zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ)

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe:
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Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów
krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych
i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest
opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty
przyrodników i historyków. Nie jest wykluczone prowadzenie działalności gospodarczej pod
warunkiem, że nie spowoduje ona utraty chronionych wartości.
Na obszarze zlewni Iny istnieją dwa Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe:
Parlino-Łęczyca - Powołany uchwałą Nr XXXIII/226/06 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 15
lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Parlino-Łęczyca”
położonego na terenie gminy w Starej Dąbrowie. Powołany został w celu ochrony walorów
widokowych i estetycznych krajobrazu naturalnego i kulturowego i obejmuje obszar gruntów rolnych,
rekreacyjno-wypoczynkowych, leśnych i nieleśnych o powierzchni 207 ha położonych w gminie Stara
Dąbrowa.
Denowskie Dęby - Powołane Uchwałą NR XVII/200/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 23
kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Celem
ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego jest ochrona fragmentów krajobrazowych,
o szczególnych walorach przyrodniczych.
Korytarze ekologiczne
Obszary ochrony przyrody, zwłaszcza te, w których osią wartości przyrodniczych są doliny rzek tworzą
system korytarzy ekologicznych. Które są one ważne dla gatunków wędrownych przemieszczających
się w celach pokarmowych i rozrodczych” (sezonowo i codziennie) oraz umożliwiają powiązania
różnych siedlisk, pozwalając na funkcjonowanie środowiska jako obszaru migracji organizmów,
umożliwiając ich ekspansję i zachowanie oraz utrzymanie różnorodności biologicznej. W północnowschodniej części zlewni rzeki Iny funkcjonuje korytarz ekologiczny na obszarze Ińskiego Parku
Krajobrazowego, Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.
Sama dolina rzeki Iny obecnie posiada znaczenie krajowe w sieci ECONET- Polska (Bernatek, 2011).
Zrealizowany projekt „LIFE +” pod nazwą „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż
doliny rzeki Iny i jej dopływów”, ma umożliwić rybom, w szczególności łososiowi atlantyckiemu
(Salmo salar), swobodną migrację nie tylko w ramach zlewni rzeki Iny, lecz poprzez Zalew Szczeciński
i Morze Bałtyckie, również do rzek wszystkich państw nadbałtyckich, co wskazuje na istotne
znaczenie trans graniczne zlewni Iny w ochronie bioróżnorodności przede wszystkim w Polsce oraz
Niemczech (Keszka i in. 2013). W nawiązaniu do tych działań Uchwałą Nr XXXVII/206/13 Rady
Miejskiej w Reczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn.
„Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów – VII” ustanowiono, ze względów
zachowania bioróżnorodności oraz ostoi i miejsc sezonowego przebywania ichtiofauny, użytek
ekologiczny pod nazwą „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów VII”, (pow.
5,6225 ha). Użytek położony w gminie Recz. Celem ochrony użytku jest zachowanie w odpowiednim
stanie wód płynących, jako korytarza ekologicznego, stanowiącego ważny szlak wędrówek i rozrodu
ryb łososiowatych.
Mokradła
Obszary mokradłowe z charakterystycznymi dla nich siedliskami w zlewni Iny skupiają się głównie
w północno-wschodniej części zlewni oraz wzdłuż dolin rzecznych (Ryc. 20). Większość z tych
obszarów objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, opisanymi powyżej. Znaczna cześć siedlisk
mokradłowych znajduje się w obrębie Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszarów Natura 2000
Ostoja Ińska (PLB320008) i Pojezierze Ińskie (PLH320067). Występują tam zbiorniki wodne; jeziora,
stawy i rowy pokryte kożuchem roślinności. Najczęściej tworzą go niewielkie rzęsy, znacznie rzadziej
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pływacze. Wśród roślin wodnych, zakorzenionych w dnie, urokiem wyróżniają się chronione, biało
kwitnące grzybienie, zwane liliami wodnymi. Pozostałe rośliny takie jak: moczarka kanadyjska,
rdestnice i ramienice są bardziej niepozorne i skrywają się pod powierzchnią wody. Na brzegach wód
występują oczerety i szuwary. Oczerety tworzone są przez kępy bezlistnych łodyg oczeretu jeziornego
osiągającego 4 m wysokości. W szuwarach dominują natomiast trzciny, pałki, na stawach także
tatarak. Na brzegach najczystszych jezior Ińskiego Parku Krajobrazowego (Długiego i Ińskiego)
spotykane są rośliny atlantyckie z bardzo rzadką, zagrożoną wymarciem, brzeżycą jednokwiatową.
W podmokłych miejscach pospolite są turzycowiska. Tworzone są przez osiągające 1–1,5 m
wysokości rozmaite gatunki turzyc, przypominających swym wyglądem trawy. Wśród łanów tych
roślin spotkać można na Pojezierzu Ińskim unikalną, wspomnianą już wcześniej, turzycę ościstą.
Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i ww. obszarów Natura 2000 spotkać można jeszcze
dobrze zachowane torfowiska z charakterystycznie kępową budową mszarów i pływającymi
kożuchami roślinności. W miejscach tych występują coraz rzadziej spotykane: rosiczka okrągłolistna,
bagno zwyczajne, wełnianki i żurawina. Niektóre torfowiska w Parku pokryte są bagiennymi borami
sosnowymi lub bagiennymi brzeźniakami.
W miejscach wilgotnych zajmują się również bogate florystycznie łąki. Na terenie Ińskiego Parku
Krajobrazowego w takich miejscach występuje chroniony pełnik europejski. Dla jego ochrony
utworzono użytek ekologiczny pod nazwą „Pełnikowe Łąki”.
Wśród zbiorowisk leśnych w północno-wschodniej części zlewni Iny występują:
-

olszyny z dominującą olszą, która rośnie w postaci kęp, między którymi utrzymuje się woda lub
szuwary. Lasy te występują w zagłębieniach terenu.
Łęgi z dominującą olszą, czasem jesionem. Łęgi występują nad rzekami i strumieniami i zalewane
są wodą tylko na wiosnę.

W obszarze Dolina Iny koło Recza objętym ochrona w ramach sieci Natura 2000 występują
następujące siedliska mokradłowe: wody śródlądowe (stojące i płynące), torfowiska, mokradła,
bagna, roślinność granicząca z wodami, Łąki wilgotne, łąki świeże. Spośród siedlisk wodnych i od wód
zależnych w SDF dla tego obszaru wymienia się: 3150–1 Jeziora eutroficzne, 3150–2 Eutroficzne
starorzecza i drobne zbiorniki wodne, 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników Ranunculion fluitantis, 3270 Zalewane muliste brzegi rzek, 6410 Zmienno-wilgotne
łąki trzęślicowe, 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris), 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, 7230
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 91E0 Łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.
W dolnym biegu rzeki Iny w dolinie rzeki występują również łąki i pastwiska zmienno-wilgotne
i świeże. Ten rejon nie jest objęty żadną forma ochrony przyrody.
Oprócz tego w niewielkich stosunkowo jeziorach oraz lokalnie w małych zbiornikach wodnych
występują cenne przyrodniczo zbiorowiska związku Nympheion i Potamion, a także wraz
z prymitywnymi skupieniami drobnych roślin pływających po powierzchni wody - klasa Lemnetea.
Warto odkreślić, iż obok walorów florystycznych siedliska mokradłowe odgrywają niezwykle ważną
rolę jako miejsca bytowania i lęgu awifauny wodnej, w tym również wędrownej.
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Ryc. 20 Typy zbiorowisk roślinnych występujących w obrębie mokradeł na obszarze zlewni Iny (źródło: opracowanie
własne na podst. www.gis-mokradła.info)

4.3.3

Ocena aktualnego stanu zasobów przyrodniczych zlewni

Spośród obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody w wielu występują, z różnym
nasileniem, problemy środowiskowe dotyczące aspektów na które będzie miał wpływ projekt
rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Rzeka Ina i jej dopływy jest ważnym szlakiem wędrówek i miejscem rozrodu ryb łososiowatych.
Keszka i współautorzy (2013) stwierdzili występowanie siedmiu gatunków ryb i minogów z II
Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. Uwzględniwszy najnowsze dane,
łącznie w systemie Iny występuje 37 gatunków ryb i minogów. O wysokiej wartości przyrodniczej pod
względem składu ichtiofauny świadczy obecność głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego,
kozy, czy dwuśrodowiskowego minoga rzecznego.
Tab. 8 Wykaz gatunków ryb i minogów stwierdzonych w rzece Ina (Kaszke i in. 2013) Gatunki wrażliwe na brak ciągłości
morfologicznej zaznaczono niebieskim tłem wiersza, gatunki obce zaznaczone gwiazdką.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boleń
Certa
Cierniczek
Ciernik
Głowacz biało płetwy
Jazgarz
Jaź
Jelec
Karaś srebrzysty
Karp

nazwa w j. polskim

nazwa łacińska
Aspius aspius
Vimba vimba
Pungitius pungitius
Gasterosteus aculeatus
Cottus gobio
Gymnocephalus cernuus
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Carassius gibelio
Cyprinus carpio

11
12
13
14

Kiełb
Kiełb biało płetwy
Kleń
Koza

Gobio gobio
Gobio albipinnatus
Squalius cephalus
Cobitis taenia
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Krąp
Leszcz
Lin
Miętus
Minóg rzeczny
Minóg strumieniowy
Okoń
Płoć
Piskorz
Pstrąg potokowy
Pstrąg tęczowy
Różanka
Sandacz
Słonecznica
Szczupak
Śliz
Troć wędrowna
Ukleja
Węgorz
Wzdręga
Sumik karłowaty*
Czebaczek amurski*
Babka bycza*

Blicca bjoerkna
Abramis brama
Tinca tinca
Lota lota
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Perca fluviatilis
Rutilus rutilus
Misgurnus fossilis
Salmo trutta m. fario
Oncorhynchus mykiss
Rhodeus sericeus amarus
Sander lucioperca
Leucaspius delineatus
Esox lucius
Barbatula barbatula
Salmo trutta m. trutta
Alburnus alburnus
Anguilla anguilla
Scardinius erythrophthalmus
Ameiurus nebulosus
Pseudorasbora parva
Neogobius melanostomus

Ina i jej dorzecze to cenny obszar tarliskowy dla wielu gatunków ichtiofauny, zwłaszcza dla ryb
łososiowatych (bystrza z piaskowym i kamienistym podłożem i liczne wypłacenia). Do niedawna
dostęp do tych miejsc był dla ryb mocno utrudniony (np. górny odcinek Krąpieli) lub nawet
niemożliwy, a swobodna migracja odbywała się jedynie na odcinku do Stargardu Szczecińskiego,
Wiele w tej kwestii zmieniła realizacja projektu „LIFE +” pod nazwą „Budowa niebieskiego korytarza
ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wraz z partnerami
naukowymi i społecznymi. W ramach projektu zaplanowano i wykonano budowę 28 przepławek (w
tym modernizację 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca,
Mała Ina, Stobnica i Wardynka, budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300
m2 na rzece Wardynce oraz zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki (Keszka i in. 2013). Projekt ten
zakrojony na dużą skalę z pewnością przyniesie ogromną poprawę jakości siedlisk dla ichtiofauny oraz
z czasem przełoży się na wzrost bioróżnorodności głównie ichtiofauny ale prawdopodobnie również
bezkręgowców bentosowych, co równocześnie poprawi ocenę stanu/potencjału rzek w zakresie
parametrów biologicznych. Podkreśla się, transgraniczne znaczenie operacji udrożnienia Iny i jej
dopływów, co zwłaszcza w przypadku łososia atlantyckiego (Salmo salar) miałoby przynieść daleko
idąca poprawę stanu populacji we wszystkich niemal krajach nadbałtyckich (Keszka, i in. 2013).
Sytuacja piskorza w dorzeczu Iny budzi niepokój. Obecnie występuje on jedynie w przyujściowym
odcinku Iny (zanotowany w 2012 roku). Brak aktualnych danych na temat występowania tego
gatunku po zakończeniu realizacji projektu udrażniania Iny.
Zrzuty wód ze stawów hodowlanych w dorzeczu Iny również mogą okresowo redukować siedliska dla
innych gatunków wrażliwych. Dotyczy to ryb łososiowatych czy głowacza białopłetwego. Dużym
zagrożeniem dla przystępujących do rozrodu troci są także kłusownicy, którzy podczas gromadzenia
się ryb w rzece używają sieci wontonowych lub ościeni do ich nielegalnych połowów (Furdyna i inni
2011 za Keszka i In. 2013).
Ważnym problemem w dorzeczu Iny, który pojawił się niedawno, są nielegalne miejsca poboru wody
do celów rolniczych, po spiętrzeniu konstrukcjami ze słomy i bali drewnianych. Miejsca takie znajdują
się na przykład na Krąpieli w pobliżu Pęzina, skutecznie zmieniając dynamikę przepływu rzeki. Na
lewobrzeżnym dopływie Krąpieli – Krępie, w wyniku dwóch spiętrzeń budowlami hydrotechnicznymi:
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Dzwonowo - Trąbki oraz Marianowo, powstały dwa duże zbiorniki (większy ma około 3 km długości),
zmieniając charakter i termikę rzeki na tym odcinku (Zgrabczyński 2002 za Keszka i in. 2013).
Ekstremalnym przypadkiem jawi się natomiast sytuacja zanotowana na rzece Giełdnicy w Rokiciu,
gdzie jaz spiętrzający wodę do MEW całkowicie odciął dopływ wody do rzeki. Sytuacja taka powtarza
się cyklicznie na tym obiekcie. Jak wykazały badania w rzekach Pomorza, nienaturalne wahania
poziomu wody mogą przede wszystkim zakłócać przebieg tarła i inkubacji ikry, ale także powodować
okresowy zanik siedlisk ryb (Radtke i inni 2012b, Keszka i in. 2013).
Współcześnie w dolinach rzek europejskich rozprzestrzeniają się obce geograficznie gatunki, flory
i fauny, które mogą w istotny sposób modyfikować warunki funkcjonowania gatunków rodzimych,
niejednokrotnie powodując ich wycofywanie się z dotychczas zajmowanych siedlisk.
Na obszarze zlewni Iny została potwierdzona obecność czterech gatunków obcych inwazyjnych:
sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus), karaś srebrzysty (Carassius gibelio), czebaczek amurski
(Pseudorasbora parva), babka bycza (Neogobius melanostomus). Spośród obcych gatunków roślin
mokradłowych na obszarze zlewni Iny notowane były: Kolczurka klapowana Echinocystis lobata,
Niecierpek gruczołowaty (N. Roylego, N. himalajski) Impatiens glandulifera, Barszcz Sosnowskiego
Heracleum sosnowskyi, Kroplik żółty Mimulus guttatus, Moczarka kanadyjska – Elodea canadensis,
Tatarak zwyczajny Acorus calamus, Gatunki z rodzaju nawłoć Solidago spp., Rdestowiec (Rdest)
ostrokończysty Reynoutria japonica, Słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus, Tawuła kutnerowata
Spiraea tomentosa (Dajdok, Pawlaczyk, 2009). WFOŚiGW w Szczecinie realizuje program, który
finansuje działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Na ten cel przewidziano 300 tys. zł do wykorzystania w 2015 r.
Problemem w zlewni Iny jest regulacja koryt cieków, co często skutkuje obniżaniem się poziomu wód
powierzchniowych i prowadzi do osuszania terenów od wód zależnych. W zlewni znajdują się cenne
obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody. Wiele z takich obszarów boryka się
z przytoczonymi wyżej problemami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę mokradeł, terenów zalewowych, torfowisk
i znajdujących się tam cennych siedlisk, które są najbardziej wrażliwe na zmiany stosunków wodnych.
Na terenie zlewni Iny większość siedlisk mokradłowych jest objętych różnymi formami ochrony
przyrody, na których wprowadzanie zmian w gospodarce wodnej jest zabronione lub odbywa się na
specjalnych zasadach mających zapewnić minimalizacje negatywnych skutków. Obszary mokradeł,
które zostały opisane szczegółowo w poprzednim rozdziale znajdują się przede wszystkim na
obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000 Obszarów Natura 2000 Ostoja
Ińska (PLB320008) i Pojezierze Ińskie (PLH320067) oraz Dolina Iny koło Recza (PLH320004) i Dolina
Krąpieli (PLH320005). Obszary te charakteryzują się bardzo dobrym stanem zachowania siedlisk
cennych pod względem przyrodniczym i wprowadzaniem działań ograniczających presje
antropogeniczną.
Na podstawie przeprowadzonej analizy SDF obszarów sieci Natura 2000 stwierdzono, iż w przypadku
3 obszarów zagrożeniem jest osuszanie i zmiana stosunków wodnych. W 4 obszarach wskazano
również zagrożenia związane, z jakością wód, w tym ich eutrofizacją. W jednym z obszarów Natura
2000 pojawiają się problemy związane z zaburzeniami ciągłości morfologicznej cieków ze skutkiem
utrudnienia migracji ichtiofauny. Najwięcej zagrożeń stwierdzono w zakresie zmiany stosunków
wodnych i jakości wód, co uwypukla ważność zapisów projektu rozporządzenia WKW dotyczących
ograniczeń w korzystaniu z wód w tym zapisów o ograniczeniu bezzwrotnych poborów wód oraz
zapisów dotyczących ograniczeń zrzutów ścieków.
W SDF dla obszarów Natura 2000 na obszarze zlewni Iny wykazano występowanie 18 typów siedlisk
wrażliwych i bardzo wrażliwych na zmiany stosunków wodnych i zabiegi związane z prowadzeniem
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gospodarki wodnej, które prawdopodobnie najsilniej odczują zmiany wprowadzane projektem
rozporządzenia WKW zlewni Iny (opracowano na podst. Kowalczak i in. 2009):
3270 − Zalewane muliste brzegi rzek
3150 − Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z grążelami, rdestnicami
3260 − Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
7220 − Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
91E0 − Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
91F0 − Łęgowe lasy dębowo--wiązowo--jesionowe
6430 −Ziołorośla górskie i nadrzeczne
7230 − górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
6510 − Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie
6410 − Zmiennowilgotne łąki trzęś licowe
6120 − Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe
3110 − jeziora lobeliowe
3130 − brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelle-tea, Isoëto–Nanojuncetea
3140 − twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-wodnymi łąkami ramienicowymi
3150 − naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
3160 − naturalne dystroficzne zbiorniki wodne
7110 − torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7140 − torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Obszary Natura 2000 są ważną formą ochrony na obszarze zlewni, choć często posiadają luki
w planach zadań ochronnych (np. brak ustanowionych zadań ochronnych dla obszarów PLH320067
oraz PLH320005), co może mieć przełożenie na trudną interpretację oddziaływania projektu
rozporządzenia na te obszary. Jest to stosunkowo młoda forma ochrony w Polsce, która wkroczyła na
obszary często już użytkowane. Zaletą tej formy ochrony jest to, iż obejmuje ona ochroną bardzo
często obszary wodno-błotne (np. torfowiska i obszary mokradłowe).
Z kolei inne chronione obszary zlewni to rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu. Rezerwaty są
starą formą ochrony, ale bardzo często ich powierzchnia jest niewielka, co również może mieć
negatywne skutki na zachowanie cennych gatunków. Obszary chronionego krajobrazu obejmują
swym zasięgiem z reguły duży obszar (związany z funkcją korytarzy ekologicznych), ale jednocześnie
poziom dbałości o przyrodę jest na tych terenach stosunkowo niski.
W Ińskim Parku Krajobrazowym wskazano na istotne zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniającej się
zabudowy rekreacyjnej i turystycznej, które powodują tworzenie barier ekologicznych, zmianę
warunków siedliskowych, obniżenie wartości jezior jako bazy żerowej dla niektórych gatunków
zwierząt, utrudnianie dostępu dla zwierząt, degradację krajobrazu. Innym istniejącym zagrożeniem
na terenie Parku jest również już prowadzona eksploatacja kruszyw oraz potencjalna eksploatacja
torfu, które zagrażają degradacją krajobrazu oraz zmianą warunków hydrogeologicznych
i hydrologicznych. Wśród innych zagrożeń wymienia się również budowę ferm hodowlanych zwierząt,
rosnące natężenie ruchu drogowego, zalesienia terenów porolnych, zaniechanie użytkowania łąk
i pastwisk, wycinanie starodrzewów, rozwój przemysłu i budowa masztów telefonii komórkowej oraz
farm wiatrowych (ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10
listopada 2005 r. W sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2005, Nr 92, poz. 1874).
We wszystkich Obszarach Chronionego Krajobrazu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
zlewni Iny obowiązują min. następujące zasady dotyczące ochrony ekosystemów wodnych i od wód
zależnych, oraz zmian stosunków wodnych i zasad ich wykonywania w obrębie OChK (Obwieszczenie
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31marca 2014r. W sprawie ogłoszenia tekstu
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jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego
Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1637):
-

-

-

-

-

-

-

-

-

krajobrazu.

Dz.

Urz.

Woj.

utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na
siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników
małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających leśną
różnorodność biologiczną;
zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków,
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczenie do ich
nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;
melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie
nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz
obszarów źródliskowych cieków;
zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących
i stojących) wraz w pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi
lokalizacja nowych wałów przeciwpowodziowych winna być oparta o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały należy prowadzić jak
najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień
i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności
biologicznej; prowadzenie prac regulacyjnych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych na obszarach
międzywala; zaleca się stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i sukcesji
starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych wylewów;
zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać
różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę
możliwości technicznych i finansowych zaleca się odtworzenia funkcji obszarów źródliskowych
o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać
siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej;
ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości przyrodniczokrajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami masowymi;
rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony;
zaleca się utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; w razie
możliwości prowadzać wtórne zabagnienia terenów;
nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) winno być
poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni;
zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących
i nowych budowlach piętrzących;
utrzymanie lub/i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w tym
starorzeczy, oczek wodnych itp. jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy
biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
wskazuje się na konieczność ograniczenia działań powodujących obniżenie zwierciadła wód
podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na
gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów
zalewowych i wysoczyzn;
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wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody celem obejmowania ochroną prawną
zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego fragmentów ekosystemów wodnych oraz
stanowisk gatunków chronionych i rzadkich właściwych dla ekosystemów hydrogenicznych;
opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich
i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami
wodnymi;
zachowanie i ewentualne odtworzenie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne
celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
zaleca się rozpoznanie oraz ewentualną przebudowę struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem
siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania pożytku w myśl
ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.);
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków
krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym
prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla danego typu wód.

Należy zauważyć, iż z dużą uwagą traktuje się ekosystemy i siedliska, których funkcjonowanie jest
uzależnione od wód powierzchniowych lub podziemnych. Wskazano, iż wprowadzanie zmian,
zwłaszcza w zakresie gospodarki wodami powierzchniowymi lub podziemnymi powinno odbywać się
z poszanowaniem wartości przyrodniczych. Kierunki realizacji ochrony ekosystemów wodnych i od
wód zależnych na OChK i podejście proponowane w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny
posiadają wspólną oś w postaci: ograniczania obniżania zwierciadła wód podziemnych, zachowanie
ciągłości morfologicznej cieków i udrażnianie korytarzy ekologicznych.
Podobnie ograniczenia wprowadzane na obszarach Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych, mimo, iż
status ochronny tych obszarów jest niski, sprzyjają realizacji prośrodowiskowej gospodarki wodnej
zmierzającej do unikania niekorzystnych zmian stosunków wodnych. Ograniczenia te dotyczą:
-

-

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

W przypadku korytarzy ekologicznych, na które składają się obszary ochrony przyrody wraz
z terenami zapewniającymi łączność między nimi, oprócz planów ochrony i planów zadań ochronnych
sposób gospodarowania na tych obszarach w pewnym stopniu będzie uzależniony od planów
gospodarowania przestrzennego. W wykonanej analizie (Bernatek, 2011) sposobu wdrażania
koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce, stwierdzono, iż mimo, że w planie dla województwa
zachodniopomorskiego nie ma wprost odniesienia do koncepcji korytarzy ekologicznych i nie
wskazano na konieczność ochrony spójności systemu obszarów chronionych. ale tematyka korytarzy
ekologicznych pojawia się w aspektach:
-

ochrony zasobów wodnych, w planie znajdują się zapisy, które mają służyć ochronie dolin
rzecznych, spełniających funkcje korytarzy ekologicznych,
- konieczności wprowadzenia monitoringu korytarzy ekologicznych, a także zmian zachodzących
w obrębie obszarów chronionych,
- powiązania w zakresie ochrony przyrody z Republiką Federalną Niemiec.
W zaleceniach końcowych wskazano na konieczność tworzenia warunków sprzyjających
funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych. Wypisano obszary, które mają zostać objęte tym działaniem
(strefa brzegowa Bałtyku, nadmorski pas wysoczyznowy, środkowo-pomorski obszar wysoczyznowy,
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pomorski obszar czołowo-morenowy, obszar równin sandrowych, obszar równin aluwialnych
i pradolin, obszar równin zastoiskowych). W zaleceniach dotyczących ochrony zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych odniesiono się do ochrony korytarzy. Wśród celów renaturalizacji
dolin rzecznych wymieniono odtworzenie drożności korytarzy (obok poprawy biologicznej jakości
wód czy odtworzenia bioróżnorodności), a tymi działaniami ma zostać objęte całe województwo.
(Bernatek, 2011). Zalecenia te pozostają w zgodzie z ogólnymi trendami i zaleceniami dotyczącymi
ochrony przyrody i zrównoważonego gospodarowania zasobami.
4.3.4

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Najwyższym stopniem wrażliwości na zmiany warunków wodnych charakteryzują się rzeki, torfowiska
i inne mokradła, zbiorniki oraz siedliska bezpośrednio z nimi związane oraz siedliska w profilu
poprzecznym cieków. Analiza kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi siedlisk pozwala
wyróżnić następujące główne zagrożenia dla siedlisk powiązanych z wodą:
-

zmodyfikowany lub ograniczony dopływ wód podziemnych odpowiedniej jakości w przypadku
siedlisk zależnych od ich wpływu (np. źródliska wapienne, torfowiska alkaliczne, śródlądowe łąki,
solniska, jeziora ramienicowe),
- zakłócenie lub eliminacja naturalnych rytmów zróżnicowanego poziomu wody oraz okresów jej
wylewów w przypadku np. łęgów, starorzeczy, zalewanych mulistych brzegów rzek, kamieńców
górskich potoków, wszystkich rodzajów łąk i zarośli w dolinach rzecznych,
- eliminacja naturalnych procesów związanych z przepływem czy oddziaływaniem wód (erozja,
sedymentacja, abrazja itp.) w przypadku takich siedlisk jak ujścia rzek, zalewy, zatoki, rzeki
włosienicznikowe,
- zmiana stosunków wodnych (z reguły osuszenie) niezwykle istotne dla takich siedlisk jak
wszystkie typy torfowisk,borów i lasów bagiennych, jak też łęgów czy łąk,
- fragmentacja i brak ciągłości siedlisk,
- zanieczyszczenie wód dotyczy praktycznie wszystkich siedlisk jednak najbardziej wrażliwymi
pozostają zbiorniki wodne z uwagi na ograniczone możliwości samooczyszczania (Kowalczak i in.
2009).
Jednym z ważniejszych zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny jest wprowadzenie
ograniczeń poboru wód które stanowią tzw. pobór bezzwrotny. Wprowadzi to zrównoważenie
poborów i zrzutów do wód powierzchniowych, co powinno zmniejszyć obserwowane na niektórych
odcinkach rzek deficyty wód występujące w okresie wiosenno-letnim (Ina od Kanału Sławęcin do
Krąpieli, Struga Goleniowska) (Błachuta i In. 2014). Zapewni to bardziej sprzyjające warunki dla
rozwoju flory i fauny związanej z wodą i od wód zależnej oraz spowoduje wzbogacenie siedlisk
mokradłowych, które będą się lepiej rozwijać będąc mniej narażonymi na okresowe przesuszanie.
Poprawa parametrów hydromorfologicznych zapewni prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów
dolinnych i wodnych Iny, a pośrednio przyczynią się także do poprawy warunków siedliskowych
wzdłuż całej doliny Iny od km 113,80 jej biegu do ujścia (Błachuta i In. 2014). W konsekwencji
powinno to doprowadzić do poprawy jakości siedlisk oraz w przyszłości do poprawy stanu
i potencjału ekologicznego JCWP zlewni środkowej i dolnej Iny.
Zapisy dotyczące Ograniczenia w odprowadzaniu ścieków do wód Krąpieli i Krępej oraz do jezior:
Gardzko, Kamienny Most, Korytowo, Krzemień, Marianowskie, Sierakowo i Stubnica (Wisola)
powinny się z czasem przyczynić do poprawy parametrów fizykochemicznych ich wód. Wymienione
cieki i jeziora leżą w górnym obszarze zlewni i poprawa jakości ich wód powinna skutkować poprawą
warunków bytowania organizmów wodnych oraz tych żyjących na lądzie w kontakcie z wodami
powierzchniowymi, co przełoży się pozytywnie na utrzymanie wysokiej bioróżnorodności na
obszarach chronionych oraz na wzrost bioróżnorodności w pozostałych częściach zlewni Iny.
Z upływem czasu można się spodziewać również poprawy parametrów biologicznych (w tym głównie
fitobentosu i makrobezkręgowców bentosowych) w ocenie stanu.
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Dużą zmianą jaką wprowadza projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny jest zmiana rozdziału wód
w km 113,80 biegu Iny pomiędzy Inę i Pęzinkę z po około 50% na proporcję 80% do Iny i 20% do
Pęzinki. Jest ona konieczna w celu zmniejszenia skutków dokonanego w przeszłości przekształcenia
hydromorfologiczego zlewni Iny (Uzasadnienie WKW, Błachuta i in. 2014). Zmiana rozdziału wód
powinna skutkować pozytywnie zmniejszając deficyty wody w Inie od km 113,80 do ujścia Pęzinki
i przy założeniu zachowania przepływów nienaruszalnych zmiana ta nie powinna pociągać za sobą
negatywnych zmian siedliskowych dla kluczowych organizmów Pęzinki. Chociaż Błachuta i
współautorzy (2014) stwierdzili, że zmiana ta w okresie od czerwca do września może generować
deficyty wody w okresach suchych w dolnym biegu rzeki, co może pogarszać warunki funkcjonowania
flory, fauny i całych siedlisk związanych z podażą wody w dolinie rzeki Pęzinki poniżej miejscowości
Bytowo, w tym również ekosystem jeziora Szadzko, oraz w zasilanej przez nią rzece Krąpieli i jej
dolinie. W związku z wykonaniem takiej zmiany można spodziewać się wpływu na siedliska łąkowe
występujące w środkowym biegu Pęzinki (okolice miejscowości Sulino). Na tym odcinku rzeka
prowadzi wody znacznie zanieczyszczone biogenami (Keszka, i in., 2013), a po zmniejszenie ilości
prowadzonych wód może prowadzić dodatkowo do podwyższenia stężeń substancji biogennych i
znacznego pogorszenia jakości wód oraz środowiska bytowania organizmów wodnych. Nie można
wykluczyć wpływu zmiany podziału wód na ekosystem leśny przez który na dolnym odcinku
przepływa Pęzinka (zmiany w zasilaniu wodą). Można liczyć się również ze zmianą zasięgu rozlewiska i
związanych z nim siedlisk podmokłych na odcinku ujścia Pęzinki do Krąpieli w okolicach miejscowości
Pęzino. Nie można również wykluczyć negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na położony
poniżej ujścia Pęzinki odcinek doliny Krąpieli objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000 Dolina
Krąpieli, PLH 320005). Pęzinka stanowi jeden z głównych dopływów Krąpieli. Obniżenie przepływu
wód w Pęzince będzie skutkowało również przynajmniej okresowym obniżeniem przepływów w
Krąpieli, obszaru niezwykle cennego dla ochrony bioróżnorodności z występującymi: pasami
szuwarów, ziołorośli, zbiorowisk welenowych, łęgami wierzbowo-topolowymi i ekstensywnie
użytkowanymi wilgotnymi łąkami. Wpływ ten jednak na tym etapie jest trudny do oszacowania.
Zakładając proponowane ograniczenia dotyczące poboru wód powierzchniowych w Inie na odcinku
od Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz w Strudze Goleniowskiej możliwość wystąpienia ryzyka deficytów
wody istotnych dla życia biologicznego poniżej rozdziału wód Ina-Pęzinka zostanie zminimalizowana.
W przypadku obszaru zlewni Iny, w którym występuje znacząca ilość obiektów hydrotechnicznych,
w tym budowli piętrzących, istotnym czynnikiem wpływającym na różnorodność biologiczną jest
ograniczenie swobodnej migracji przede wszystkim ichtiofauny w tym łososia atlantyckiego, co
zostało zidentyfikowane jako istotny problem tylko w jednym obszarze sieci Natura 2000, ale stanowi
poważny problem środowiskowy również na obszarach nieobjętych ochroną przyrody. Proponowane
Rozporządzenie stawia sobie za cel min. udrożnienie cieków wodnych poprzez wprowadzenie
zapisów o wymogach konstrukcyjnych budowli piętrzących na jeziorach. Wykonywanie nowych
budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia retencji wód w zlewni Iny, ma posłużyć
odtworzeniu ekosystemów wodnych i dolinnych bezpośrednio od wód zależnych, co z mogłoby
przynieść pozytywny efekt ekologiczny i przyczynić się do zwiększania bioróżnorodności siedlisk
w rejonach jezior i dolin rzecznych, w których do tej pory obserwowane były deficyty wody.
Warunkiem osiągnięcia takiego efektu jest wprowadzenie w projekcie rozporządzenia WKW zlewni
Iny bardzo ważnych zastrzeżeń dot. wymogów konstrukcyjnych budowli piętrzących, które
sformułowano tak aby umożliwić migrację ichtiofauny i makrobezkręgowców. Można się spodziewać,
iż zwiększanie retencji wodnej wraz z zapewnieniem ciągłości morfologicznej i umożliwieniem
przemieszczania się organizmów będzie pozytywnie skutkować poprawą warunków siedliskowych
zwłaszcza ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz stopniową poprawą jakości wód
i częściowo przybliżać do osiągania zamierzonych celów środowiskowych – osiągnięcia przez JCWP
dobrego stanu/potencjału wód.
Podsumowując, przyjęcie analizowanego projektu rozporządzenia w sprawie WKW zlewni rzeki Iny,
poprzez wprowadzenie wyższych niż dotychczas wymagań w zakresie korzystania ze środowiska,
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będzie generować wyłącznie pozytywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Rozporządzenie
WKW będzie miało duże znaczenie dla warunków rozwoju naturalnych ekosystemów, w tym siedlisk
i gatunków chronionych poprzez oddziaływanie na:
- ilość i jakość wód powierzchniowych,
- ilość i jakość wód podziemnych,
- warunki morfologiczne cieków i zbiorników wodnych,
- ciągłość rzek jako szlaków migracji organizmów wodnych,
Należy się zatem spodziewać, co najmniej, utrzymania dotychczasowych warunków siedliskowych lub
ich poprawy w dłuższej perspektywie czasu na obszarach mokradłowych,. Poprawa warunków
wodnych powinna w przyszłości zapobiegać procesom przesuszania mokradeł, murszenia
i mineralizacji hydrogenicznych utworów glebowych, oraz ograniczyć niekorzystne zmiany sukcesyjne
na torfowiskach, w tym inwazję gatunków obcych. Należy również oczekiwać wzrostu
i ustabilizowania bioróżnorodności w obszarach mokradłowych.
Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny, z uwagi na swój cel i charakter, nie będzie powodować
żadnych negatywnych oddziaływań na zachowanie siedlisk związanych z rozrodem, zimowaniem
i żerowaniem gatunków podlegających ochronie, ponieważ nie zawiera żadnych ustaleń, które
wpłynęłyby negatywnie na wymienione składniki przyrody oraz na konkretne gatunki. Zapisy projektu
rozporządzenia WKW mają na celu poprawę zarówno stanu ilościowego oraz jakości wód zlewni, co
ułatwi osiągnięcie celów środowiskowych.

4.4 Człowiek, w tym: zdrowie, społeczności lokalne, interesy osób trzecich, dobra
materialne, dziedzictwo kulturowe oraz i potencjalne konflikty społeczne i
gospodarcze
4.4.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na człowieka

Analizowany dokument określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, ustala priorytety
w zakresie potrzeb wodnych oraz wskazuje ograniczenia w zakresie korzystania z wód. Zakres
tematyczny podejmowany w przygotowywanych WKW zlewni Iny ma duże znaczenie dla właściwego
funkcjonowania i zdrowia człowieka. Woda jest dla człowieka artykułem pierwszej potrzeby, jak
również i środkiem utrzymania higieny, surowcem, środkiem produkcji przemysłowej oraz źródłem
energii. Ponadto wykorzystywana jest dla celów transportowych i wypoczynku, a także do usuwania
odpadów. Dlatego oddziaływanie zapisów analizowanego dokumentu w kontekście tak szerokiego
zakresu użytkowania będzie bardzo istotne zarówno dla aspektów zdrowotnych, jak i społecznych
oraz gospodarczych. Do najważniejszych oddziaływań zaliczyć należy: wpływ, na jakość i ilość
dostępnych zasobów wodnych poprzez ograniczenia w korzystaniu z tych wód.
W analizowanym obszarze zlewni występują zabytki, stanowiska archeologiczne. Ich rejestry
i ewidencje prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Zdecydowana większość z nich znajduje się
w obszarach zurbanizowanych i nie ma większego związku z systemem rzecznym ani
gospodarowaniem wodami. Dlatego wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny nie
będzie miało na nie większego wpływu.
4.4.2

Ocena aktualnego stanu

Średnia gęstość zaludnienia w obrębie zlewni Iny wynosi ok. 88 osób na km2, przy średniej
w województwie zachodniopomorskim ok. 74 osób na km2. Rozmieszczenie ludności jest jednak
nierównomierne. Największe miasta w zlewni to: Stargard Szczeciński - ponad 70 tys. mieszkańców,
Goleniów - ponad 22 tys., Choszczno - około 15 tys. oraz Rzecz - 5,7 tys. Wszystkie miasta są
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zwodociągowane, a skanalizowane w różnym stopniu. jest to obszar średnio zurbanizowany
i uprzemysłowiony. Największa aktywność gospodarcza i presja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
związana jest głównie z miastami: Stargard Szczeciński, Goleniów, Choszczno. W nich też
zlokalizowane są strefy przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego. Takie obszary
znajdują się m. in. w Goleniowie (rejon Łozienicy), w północnej części Stargardu Szczecińskiego,
w Szczecinie Dąbiu (rejon ul. Kniewskiej).
W kontekście gospodarczego wykorzystania wód, jak wskazano wcześniej, w zlewni Iny jest 6 MEW,
38 użytkowników pobierających wody powierzchniowe i 33 użytkowników zrzucających ścieki do wód
powierzchniowych. Najwięcej użytkowników pobiera wody powierzchniowe na potrzeby stawów
rybnych oraz nawodnień. Najwięcej poborów do stawów zlokalizowanych jest w zlewni
bezpośredniej Iny i w zlewni Krępy. Najwięcej poborów na potrzeby nawodnień upraw rolniczych
zlokalizowanych jest w zlewni Iny i Krąpieli. Pojedyncze punkty poboru wód na potrzeby przemysłu
występują w zlewni Iny i Małej Iny. Najwięcej zrzutów do wód powierzchniowych jest w zlewniach
Małej Iny i Iny, najmniej w zlewniach Reczyca i Krępa. Są to głównie zrzuty do wód powierzchniowych
z wiejskich, gminnych i komunalnych oczyszczalni ścieków. Liczba użytkowników wód podziemnych
w całym obszarze zlewni wynosi około 260. Zdecydowana większość pobieranych wód podziemnych
wykorzystywane jest do spożycia lub na cele socjalne. część poboru przeznaczone jest na cele
produkcji spożywczej, pozostała część na inne cele, takie jak nawodnienia rolnicze.
4.4.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Oddziaływanie projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny należy rozpatrywać w powiązaniu
z regulacjami wprowadzonymi w rozporządzeniu WKW regionu wodnego regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego i generowanymi przez nie skutkami. W wykonanej na potrzeby
strategicznej oceny oddziaływania prognozie zidentyfikowano jedynie pozytywne aspekty na
analizowany komponent, podkreślając iż wdrożenie WKW będzie generować wyłącznie korzystne
oddziaływania na środowisko, i w konsekwencji na ludzi. Zidentyfikowane pozytywne oddziaływanie
na przyrodę wtórnie wpłynie na zdrowie ludzi. Natomiast człowiek korzystając z zasobów przyrody,
wykorzystując je do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, poprawia swój stan zdrowia
i samopoczucia.
Co do zasady należy się zgodzić z tym ogólnym wnioskiem i podzielić go można również dla projektu
rozporządzenia WKW zlewni Iny, jednak w przytoczonej prognozie pominięto ważny aspekt
gospodarczego wykorzystania wód, w przypadku którego należało zidentyfikować potencjalne
oddziaływania negatywne na użytkowników, którzy poniosą koszty wprowadzanych obostrzeń lub
utracić zyski, z tytułu braku możliwości rozwoju swojej działalności.
Poddany ocenie projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny zasadniczo nie zmienia priorytetów
ustalonych w rozporządzeniu WKW RW DOiPZ. Zatem oddziaływanie jego zapisów w tym aspekcie na
użytkowników będzie neutralne. Natomiast istotnymi dla użytkowników, a więc gospodarczego
wykorzystania wód w obrębie zlewni będą zapisy rozdziału 2 i 4 rozporządzenia.
W paragrafie 4 i 5 ograniczono prowadzenie bezzwrotnych poborów wód w obrębie Iny na odcinku
od Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz Strugi Goleniowskiej. Nie wyklucza on całkowicie poboru wód dla
aktualnych użytkowników, jednak ogranicza go do konkretnych wartości w okresie letnim (1 lipca do
31 sierpnia). Jednocześnie wyklucza dla nowych użytkowników pobór wód powierzchniowych, przy
którym całość pobranej wody powierzchniowej nie zostaje jednocześnie odprowadzona do tego
samego zasobu, z którego nastąpił pobór. Ograniczenia te mogą bezpośrednio wpłynąć na koszty
działalności podmiotów gospodarczych a przez to obniżyć jej opłacalność lub uniemożliwić dalszy
rozwój w danej lokalizacji.
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Zagadnienia poruszane w paragrafie 6 dotyczą jakości wód i ograniczają możliwość wprowadzania
ścieków z instalacji służących do oczyszczania ścieków do wybranych cieków i jezior. Podobnie jak
w poprzednim przypadku może wymusić to koszty reorganizacji prowadzonej działalności czy
wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, lub w ogóle ograniczyć możliwość rozwoju
podmiotów gospodarczych.
W przypadku paragrafu 7, regulującego wykonywanie budowli piętrzących wody jezior w celu
zwiększenia retencji wód w zlewni Iny wskazuje się dopuszczenie sytuacji, w których nie ma
konieczności wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
4.4.4

Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych i gospodarczych

Konflikty społeczne i gospodarcze wynikające z uregulowań wprowadzanych przez projekt
rozporządzenia WKW zlewni mogą dotyczyć osób, podmiotów gospodarczych bądź instytucji, które
z uwagi na wprowadzane zapisy rozporządzenia będą musiały ponieść koszty związane
z przystosowaniem działalności do wymagań WKW, bądź z uwagi na odmowę udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód zaniechać dotychczasowej działalności.

Ryc. 21 Schemat zasięgu przestrzennego ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Iny (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych RZGW w Szczecinie)
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Projekt rozporządzenia z racji wprowadzania ograniczenia w zakresie korzystania z wód
powierzchniowych i podziemnych, może być źródłem konfliktów dla użytkowników wód, których te
ograniczenia będą dotyczyć. Schematyczny zasięg obszarów, w obrębie których może do takich
konfliktów dojść prezentuje Ryc. 21.
Elementem mogącym rodzić konflikty gospodarcze, w przypadku konkurencji o dany zasób, to
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Wskazane w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny
priorytety w pierwszych 8 punktach pokrywają się z ustalonymi w rozporządzeniu WKW dla regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Dziewiąty priorytet wyodrębniony w WKW zlewni
Iny zawiera w sobie pozostałe potrzeby wodne, w tym te dodatkowo wyróżnione w WKW dla regionu
wodnego (transport wodny oraz turystyka, sport i rekreacja). Oznacza to iż użytkownicy korzystający
z wód na cele transportu wodnego, turystyki oraz sportu i rekreacji stracili pierwszeństwo nad
pozostałymi w przypadku konkurowania o ten sam zasób.
Projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny wprowadza zapisy dotyczące ochrony zasobów wód
powierzchniowych, związane z ograniczeniem poborów bezzwrotnych, co będzie miało wpływ na
nowych i aktualnych użytkowników wód zlokalizowanych w rejonach odcinków cieków oznaczonych
na Ryc. 21 kolorami pomarańczowym, żółtym i fioletowym. Dla aktualnych użytkowników oznaczać to
może konieczność ograniczenia poborów. Natomiast nowi, chcący takowe realizować, muszą się
liczyć z odmową wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Ważnym zapisem wprowadzanym przez projekt rozporządzenia jest również ograniczenie po dniu
wejścia w życie rozporządzenia dla wprowadzania ścieków z instalacji służących do oczyszczania
ścieków do odcinków rzek oraz cieków naturalnych i urządzeń wodnych będących ich dopływami
oznaczonych na Ryc. 21 kolorem zielonym. Ograniczenie dotyczy to również jezior oznaczonych
fioletową obwódką. Użytkownicy wprowadzający ścieki na wskazanych obszarach mogą być zmuszeni
do zmian technologicznych w celu nie przekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości azotu
ogólnego oraz fosforu ogólnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo wodne.
Ostatnim elementem ograniczeń wprowadzanych przez projekt rozporządzenia jest wykonywanie
budowli piętrzących wody jezior w zlewni w celu zwiększenia retencji wód bez wyposażenia ich w
urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb. Możliwe będzie ono pod warunkiem zapewnienia
odpowiednich parametrów tych budowli, czyli dopuszcza się przypadki, w których nie ma
konieczności wyposażenia ich w kosztowne urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.

4.5 Powietrze atmosferyczne
4.5.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na powietrze atmosferyczne i jego jakość

Na analizowany w niniejszym rozdziale element środowiska zapisy rozporządzenia nie będą miały
istotnego bezpośredniego wpływu. Nie da się oczywiście pominąć potencjalnych oddziaływań
pośrednich, skumulowanych bądź wtórnych z uwagi, iż powietrze atmosferyczne stanowi jeden
z elementów środowiska powiązanego mniej, bądź bardziej z innymi jego komponentami. Analizując
zapisy projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny nie dostrzega się jednak istotnych presji na stan
powietrza atmosferycznego zlewni. Dlatego zapisy rozporządzenia nie będą miały istotnego wpływu,
na jakość powietrza w obszarze omawianej zlewni.
4.5.2

Ocena aktualnego stanu

Stan powietrza atmosferycznego uzależniony jest od w głównej mierze od przemysłu występującego
na danym obszarze, wielkości emisji z sektora bytowo-komunalnego (punktowa, niska emisja) oraz
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natężenia ruchu i rozwiązań komunikacyjnych (emisja komunikacyjna). Poza wymienionymi
elementami wpływ, na jakość powietrza mają też czynniki takie jak położenie geograficzne i warunki
meteorologiczne.
Zgodnie z ostatnią publikowaną przez WIOŚ w Szczecinie roczną oceną jakości powietrza
w województwie zachodniopomorskim za 2014, obszar zlewni Iny znajduje się w obrębie strefy
zachodniopomorskiej. Według przeprowadzonych w niej ocen, przekroczenia dopuszczalnych
poziomów stężeń zanotowano w przypadku pyłu zawieszonego PM10 (klasa C), benzo(a)pirenu (klasa
C) zgodnie z kryterium ochrony zdrowia. W przypadku pozostałych parametrów, zarówno
w kryterium ochrony zdrowia, jak i roślin nie zanotowano przekroczeń.
Notowane w obrębie strefy przekroczenia parametrów jakości powietrza są skoncentrowane
w sezonie grzewczym, i przede wszystkim są wynikiem tzw. niskiej emisji, czyli eksploatacji
indywidualnych źródeł grzewczych w obrębie obszarów zurbanizowanych.
4.5.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Ustalenia zawarte w projekcie rozporządzenia WKW zlewni Iny nie będą istotnie oddziaływać na stan
jakości powietrza, jedynie, tak jak już wspomniano we wstępie rozdziału, mogą mieć na niego
marginalny wpływ. Podobne wnioski sformułowali autorzy Prognozy OOŚ w przypadku
rozporządzenia WKW RW DOiPZ. Analizując aktualny stan powietrza obszaru zlewni oraz zapisy
projektu dokumentu nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na oceniany komponent.

4.6 Powierzchnia ziemi, w tym: zagospodarowanie i użytkowanie terenu
4.6.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na powierzchnię ziemi i użytkowanie terenu

Skutki wdrożenia założeń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny należy rozpatrywać łącznie
w wnioskami wynikającymi z analizy prognozy oddziaływania na środowisko dla rozporządzenia WKW
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. W tej natomiast nie stwierdzono możliwości
wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań na analizowany komponent. Zapisy projektu
rozporządzenia WKW zlewni Iny określając szereg dodatkowych wymagań i ograniczeń w zakresie
korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla
obszarów pokrytych wodami (rzeki, jeziora, stawy) oraz od nich zależnymi (tereny podmokłe), jak
również strefami zaopatrywanymi z zasobów wód podziemnych lub powierzchniowych (zaopatrzenie
obszarów zamieszkałych oraz nawodnienia terenów rolniczych). Poziom wód powierzchniowych oraz
gruntowych jak również dostępność zasobów o odpowiedniej ilości i jakości w istotny sposób może
determinować aktualne i przyszłe zagospodarowanie terenu zlewni.
4.6.2

Ocena aktualnego stanu

Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby ustalenia WKW analizami zlewnia Iny jest intensywnie
użytkowana rolniczo. Ponad 70% jej powierzchni stanowią obszary rolnicze z przewagą intensywnej
gospodarki rolnej. Szczególne nasilenie rolnictwa wynikające z bardzo wysokiej jakości gleb
występuje w powiatach Pyrzyce, Stargard Szczeciński oraz Choszczno. W regionie funkcjonuje kilka
bardzo dużych gospodarstw rolnych, nastawionych na bardzo intensywną produkcję, tak roślinną, jak
i zwierzęcą. Około 25% zlewni rzeki Iny to obszary leśne. Pozostała część dorzecza to obszary
zurbanizowane (niecałe 3%), w tym trzy duże ośrodki miejskie - Stargard Szczeciński, Goleniów oraz
Choszczno. Ze względu na lokalizację w pobliżu Szczecina, zlewnia Iny poddana jest silnej presji
związanej z zabudową miejską (osiedla domków jednorodzinnych).
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Ryc. 22 Struktura użytkowania terenu zlewni Iny (źródło: opracowanie własne na podst. Corine Land Cover)

4.6.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Jak wspomniano we wstępie, zapisy analizowanego rozporządzenia zarówno bezpośrednio jak
i pośrednio wpływać mogą na sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni, szczególnie terenów
pokrytych wodami i od wód zależnych.
W § 2 wprowadzono wymaganie aby rozdział wód rzeki Iny w km 113,80 następujący do rzek Pęzinka
i Ina przyjął proporcję: 20% do rzeki Pęzinki i 80% do rzeki Iny, wobec obecnie realizowanego 50% na
50%. Zapis ten może wpłynąć na zmiany użytkowania terenu w sąsiedztwie cieku oraz
zlokalizowanych na nim zbiorników z uwagi na mniejszą ilość niesionych przez Pęzinkę do Krąpieli
wód. Trudno jednak zdiagnozować charakter tych zmian.
Ważnym zagadnieniem w kontekście ocenianego elementu, koniecznym do rozpatrzenia są również
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, określone w rozdziale 3 rozporządzenia. Utrzymano tu
zapisy WKW RW DOiPZ wskazujące wysoki priorytet dla celów ochrony zasobów wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem, następnie do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz
na cele socjalno-bytowe, na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,
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a dopiero w dalszej kolejności na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych,
czy innych potrzeb wymagających zaspokojenia. Zapisy te obowiązują jednak dopiero w przypadku
konkurencji konkretnych użytkowników o dany zasób.
Zasadnicze znaczenie mają ograniczenia mogące lokalnie wpływać na obszary w rejonie zlewni Iny na
odcinku od Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz Strugi Goleniowskiej, związane z poborem bezzwrotnym.
Wymusić one mogą ograniczenia np. w zakresie gospodarki stawowej co nie pozostanie bez
znaczenia dla zagospodarowania terenu. Ich intencją jest jednak ochrona zasobów wód, co powinno
wpłynąć pozytywnie na ten element środowiska.

4.7 Krajobraz
4.7.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na krajobraz

Zgodnie z nową ustawą krajobrazową przez krajobraz - należy przez rozumieć postrzeganą przez ludzi
przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku
działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Zatem poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego m.in. ukształtowanie powierzchni, klimat, biocenozy, bądź też elementy
wprowadzane przez człowieka kształtują charakter krajobrazu. W wyniku przemian spowodowanych
siłami natury, czy też działalnością człowieka następują zmiany tego krajobrazu. Jednym z istotnych
komponentów krajobrazu jest system rzeczny, bezpośrednio kształtujący jego formę. Poza
wystąpieniem zjawisk ekstremalnych, podczas których następują gwałtowne zmiany cech krajobrazu,
w warunkach naturalnych przemiany tego komponentu środowiska z uwagi na oddziaływania
warunków wodnych są powolne. System rzeczny, stosunki wodne mające wpływ na wilgotność
środowiska gruntowo-wodnego, kształtują typy ekosystemów wysypujących na danym obszarze
a tym samym często wpływają na sposób użytkowania terenu przez człowieka. Zatem może również
dostrzec pośredni wpływ w/w aspektu na krajobraz. Głównie presja antropogeniczna, w tym
w naturalny reżim sieci rzecznej może prowadzić do znacznej ingerencji w istniejących krajobraz
w stosunkowo krótkim czasie.
Wielokrotnie ocena wpływu na krajobraz z uwagi na zachodzące w nim zmiany jest trudna. Poczucie
walorów krajobrazowych jest zjawiskiem bardzo subiektywnym. Ponadto oceniany dokument
wprowadza uregulowania odnoszące się do obszaru zlewni bez możliwości sprecyzowania lokalizacji
i charakteru potencjalnych nowych elementów krajobrazu. Dlatego ocena skutków wprowadzonych
zapisów WKW na ten element środowiska jest utrudniona. Uważa się jednak, iż wdrożenie zapisów
rozporządzenia oraz sposób, w jaki są formułowane nie powinno mieć istotnego negatywnego
wpływu na oceniany komponent środowiska. Zawarte w projekcie rozporządzenia WKW przepisy nie
powinny negatywnie wpływać na aktualne stosunki wodne a przez to pośrednio również na krajobraz
zlewni. Poprzez wyznaczony cele, czyli poprawę stanu wód nie będą prowadzić do znaczącej presji na
krajobraz. Potencjalny negatywny wpływem może być związany z wprowadzaniem nowych
elementów zagospodarowania terenu, w przypadku braku odpowiedniego wkomponowania
w istniejący stan krajobrazu. Należy zaznaczyć, iż ewentualne oddziaływania będą miały charakter
lokalny.
4.7.2

Ocena aktualnego stanu

Zgodnie z krajobrazową mapą Polski (Ryc. 23) zlewnia Iny znajduje się w obrębie Pojezierza
Zachodniopomorskiego i Pobrzeża Szczecińskiego.
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Ryc. 23 Zlewnia Iny na tle krajobrazowej mapy Polski (źródło: opracowanie własne na podst. geoportal.gov)

W obrębie zlewni występują takie obszary objęte ochroną krajobrazową jak: Iński Park Krajobrazowy,
Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno), Obszar Chronionego Krajobrazu C (Barlinek),
Obszar Chronionego Krajobrazu F (Bierzwnik) oraz zespoły przyrodniczo krajobrazowe Danowskie
Dęby i Parlino Łęczyca (Ryc. 16).
4.7.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Projekt rozporządzenia ustala zasady zarządzania zasobami wodnymi i sposób ich użytkowania.
Zatem reguluje kwestie dotyczące komponentu wodnego, stanowiącego jeden z elementów
krajobrazu mający bezpośredni i pośredni wpływ na charakter tego komponentu środowiska. Z uwagi
na występujące OCHK oraz wyznaczone cele ochrony, działania prowadzące do poprawy stanu
środowiska nie będą miały negatywnego wpływu na walory krajobrazowe wyznaczonych OCHK. Na
obszarze zlewni występują również inne formy ochrony przyrody, chroniące gatunki, bądź siedliska
stanowiące ważne elementy krajobrazu analizowanego terenu. Dokłada ocena wpływu zapisów
projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na te elementy została przeprowadzona w rozdziale:
Różnorodność biologiczna, w tym rośliny, zwierzęta i obszary chronione.
Postulowane ograniczenia w korzystaniu z wód powinny przyczyniać się do poprawy jakości i ilości
wód w stosunku do stanu aktualnego, a więc będą wpływać pozytywnie na ten komponent
krajobrazu. Z uwagi, iż WKW RW DOiPZ jednocześnie obowiązują na obszarze zlewni, odwołano się
do oceny zapisów warunków na analizowany komponent środowiska. W prognozie stwierdzono, iż
zapisy projektu rozporządzenia nie będą miały znaczącego bezpośredniego wpływu na krajobraz,
można natomiast stwierdzić, że poprzez pozytywny wpływ na przyrodę, stan siedlisk i gatunków,
ustalenia WKW będą miały pośredni pozytywny wpływ na krajobraz o charakterze stałym.
Analizując zapisy projektu rozporządzenia, oprócz wskazanych powyżej oddziaływań, nie dostrzega
się istotnych presji wynikających z postanowień WKW na krajobraz. Dążenie do wypełnienia
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wymagań wynikających z dokumentów planistycznych (PGW i PWŚK) dotyczących osiągania
wyznaczonych celów środowiskowych, a w konsekwencji utrzymanie, bądź poprawa stanu
środowiska wodnego pozytywnie będzie wpływać na walory krajobrazowe obszaru zlewni.

4.8 Klimat
4.8.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na klimat

Klimat określany jest najczęściej, jako ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie
wieloletnim. Ustalany jest na podstawie długoterminowych obserwacji różnorodnych składników.
Najczęściej pomiarów nasłonecznienia, temperatury, opadów atmosferycznych oraz wiatru. Na
klimat danego regionu ma wpływ szereg czynników. Największy mają oczywiście te o charakterze
globalnym (położenie danego regionu, notowane sumy opadów, główne kierunki wiatru, itp.), lecz
nie bez znaczenia są również czynniki o charakterze regionalnym i lokalnym (w tym np. rzeźna terenu,
jego pokrycie, stosunki wodne czy działalność człowieka) w takim kontekście wdrożenie założeń
projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny nie będzie miało istotnych implikacji dla klimatu regionu.
Może mieć jedynie potencjalny wpływ na klimat w skali mikro, tzn. w kontekście uwarunkowań
lokalnych związanych z gospodarowaniem wodą. Podobne wnioski płyną z prognozy oddziaływania
na środowisko rozporządzenia WKW regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
w której stwierdzono, iż realizacja przepisów określonych projektem rozporządzenia nie będzie miała
znaczącego wpływu w przedmiotowym zakresie.
4.8.2

Ocena aktualnego stanu i odporności zlewni rzeki Iny na efekty zmian
klimatycznych

Uwzględniając podział Polski na regiony klimatyczne (J. Stachy 1987) obszar zlewni Iny położony jest
w regionie pomorskim, w dwóch krainach klimatycznych: Pyrzycko - Goleniowskiej (zachodnia część)
i Drawieńsko - Szczecineckiej (wschodnia). Klimat tego obszaru jest wilgotny i chłodny.
Charakteryzuje się długimi zimami oraz wiosną z częstymi przymrozkami. Kraina PyrzyckoGoleniowska (VI) obejmuje Nizinę Szczecińską wraz z Wzgórzami Szczecińskimi i Bukowymi. Cechuje
się standardowym usłonecznieniem, a podczas chłodniejszych miesięcy jest pod wpływem ocieplenia
idącego od Oceanu Atlantyckiego. W opisywanej krainie są najniższe roczne sumy opadów biorąc pod
uwagę całe województwo. Kraina Drawsko-Szczecinecka (VII) obejmuje pas czołowo-morenowy od
Pojezierza Ińskiego do Pojezierza Bytowskiego. Tamtejszy klimat jest bardziej surowy niż w innych
częściach województwa. Występują tu najgorsze warunki usłonecznienia, a także najwyższe
i najczęściej występujące opady oraz najdłuższy okres zalegania pokrywy śnieżnej. Zgodnie z danymi
pozyskanymi z IMGW średnia roczna temperatura z wielolecia 1971-2000 w obszarze zlewni wynosi
około 9oC. Długość okresu wegetacyjnego waha się od 205 do 215 dni. Najcieplejszym miesiącem jest
lipiec, którego średnia temperatura wynosi 19oC, natomiast najzimniejszym styczeń z temperaturą
0oC. Największa suma opadów w ciągu roku przypada na miesiąc lipiec i wynosi około 70 mm.
Przeważającym kierunkiem wiatrów jest zachodnich i północno-zachodnich. Średni roczny opad
w wieloleciu 1971-2000 wynosi 600 mm, co jest wielkością zbliżoną do średniej krajowej. Opady
w półroczu zimowym wynoszą średnio około 125 mm, natomiast w półroczu letnim 225 mm.
Pokrywa śnieżna zalega przez 70 dni, czas trwania zimy szacowany jest na 85 dni, natomiast czas
trwania lata wynosi 94 dni.
Wśród wielu istniejących definicji „zmian klimatycznych”, za najbardziej adekwatne dla tego pojęcia,
przyjęto określenie, iż jest to postępujący proces zmian fizycznych i chemicznych w strukturze
atmosfery polegający na tym, że czynniki powodujące ten proces prowadzą do ustalenia się nowego
stanu równowagi całego systemu klimatycznego względem stanu wyjściowego. Zmiany klimatu mogą
nieść niespodzianki wynikające z nieliniowej natury systemu klimatycznego. W praktyce w warunkach
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obszaru naszego kraju oznacza to zwiększenie frekwencji oraz siły ekstremalnych zdarzeń
pogodowych. Obecne trendy wskazują, że można oczekiwać niewielkiego wzrostu średniej
temperatury, ale też znacznego przekształcenia reżimu opadów, zmniejszenia pokrywy śnieżnej i tym
samym wiosennego zasilania wodnego, wzrostu częstości i długości okresów posusznych, a przez to
mniejszej „wykorzystywalności” opadów przez środowisko przyrodnicze.
Zlewnia Iny, z uwagi na swoje położenie i uwarunkowania naturalne oraz kulturowe, jest potencjalnie
narażona na efekty zmian klimatycznych w postaci skutków ekstremalnych zdarzeń pogodowych,
powodzi, suszy czy pożarów. Tym ostatnim sprzyjają niskie zasoby wód, dlatego ważnym elementem
działań adaptacyjnych powinno być zwiększanie jej retencji w zlewni, oraz przywracanie naturalnego
reżimu i stanu jej ekosystemów. Zapisy określone w analizowanym rozporządzeniu zbieżne są z tym
kierunkiem i najprawdopodobniej wpłyną na podniesienie odporności zlewni na efekty zmian
klimatycznych.
4.8.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Oddziaływania ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny w kontekście klimatu regionalnego
i lokalnego oraz ich zmian będą miały znaczenie marginalne, gdyż o jego cechach decydują czynniki
o skali globalnej. Zdecydowanie większy jest wpływ oddziaływań generowanych w drugą stronę,
a więc uwarunkowań klimatycznych na warunki korzystania z wód zlewni, w kontekście kształtowania
możliwych do wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Oczywiście pewne
potencjalnie pozytywne znaczenie w skali lokalnych uwarunkowań może mieć ochrona zasobów wód
powierzchniowych. Nie zidentyfikowano natomiast możliwości wystąpienia negatywnych
oddziaływań na oceniany element.

4.9 Zasoby naturalne
4.9.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny na zasoby naturalne

Mianem zasobów naturalnych określa się wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek
może pozyskiwać i wykorzystywać. Najistotniejszym zasobem naturalnym, na który zdecydowanie
znaczący wpływ mają ustalenia analizowanego dokumentu są zasoby wodne zlewni, a w drugiej
kolejności zasoby przyrodnicze. Znaczenie i istotność oddziaływań na nieanalizowanego dokumentu
została jednak szczegółowo omówiona i oceniona w rozdziałach 4.1 i 4.3. Niniejsza analiza skupia się,
więc na pozostałych zasobach zlewni, w szczególności nieodnawialnych.
4.9.2

Ocena aktualnego stanu

Zgodnie danymi Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie zlewni Iny znajdują się
kilkadziesiąt udokumentowanych złóż różnych kopalnych zasobów naturalnych (Ryc. 24). Pośród
zidentyfikowanych na terenie zlewni są przede wszystkim złoża kruszyw naturalnych tj. piasków
i żwirów. Zidentyfikowano również złoże wód termalnych. Przedsięwzięcia wydobywania złóż mogą
potencjalnie wpływać na stosunki wodne, jednak niewielka skala ich występowania na terenie zlewni
wyklucza istotne oddziaływania.
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Ryc. 24 Zlewnia Iny na tle złóż zasobów mineralnych (źródło: opracowanie własne na podst. PIG)

4.9.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

W prognozie OOŚ Warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego nie stwierdzono możliwości wystąpienia negatywnych skutków wprowadzenia jego
zapisów na zasoby naturalne.
Z uwagi na niewielką skalę występowania złóż zasobów kopalnych na terenie zlewni oraz charakter
ich eksploatacji, nie przewiduje się możliwości występowania istotnych oddziaływań wdrożenia
ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) na
analizowany element środowiska.

4.10 Możliwe transgraniczne oddziaływanie projektu rozporządzenia WKW zlewni
Iny na środowisko
Podstawowymi aktami prawnymi które regulują transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko
są odpowiednio:
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Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.);
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w
Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) zobowiązuje państwa będące jej
stronami do podejmowania wszelkich odpowiednich i skutecznych środków, mających na celu
zapobieganie, redukcję i kontrolowanie znaczącego, szkodliwego, transgranicznego oddziaływania na
środowisko, wynikającego z planowanej działalności. Zgodnie z art. 1 Konwencji: „oddziaływanie
transgraniczne" to każde oddziaływanie, nie mające charakteru globalnego, na terenie podlegającym
jurysdykcji strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub
częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej strony. Innymi słowy jest to
oddziaływanie którego skutki są odczuwalne w innym kraju niż źródło ich powstawania. Pod pojęciem
"oddziaływanie" należy rozumieć jakikolwiek negatywny skutek planowanej działalności dla
środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody,
klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań między
tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społecznogospodarczych spowodowane zmianami tych czynników;
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko zawiera wymagania dla wykonania
oceny oddziaływania na środowisko planów i programów w Unii Europejskiej. Głównym celem
dyrektywy jest, aby aspekty środowiskowe w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów
zostały uwzględnione na możliwie najwcześniejszym etapie tak, aby osiągnąć wysoki poziom ochrony
środowiska. Zgodnie z artykułem 7 dyrektywy jeżeli Państwo Członkowskie uznaje, że realizacja planu
lub programu przygotowywanego w odniesieniu do jego terytorium, może potencjalnie spowodować
znaczący wpływ na środowisko w innym Państwie Członkowskim, lub w przypadku, gdy zażąda tego
Państwo Członkowskie, które potencjalnie może być znacząco zagrożone, to Państwo Członkowskie,
na którego terytorium plan lub program jest przygotowywany, przed jego przyjęciem lub poddaniem
procedurze ustawodawczej przesyła kopię projektu planu lub programu i odnośne sprawozdanie
dotyczące środowiska do drugiego Państwa Członkowskiego.
Polska ustawa UOOŚ określa między innymi zasady i tryb postępowania w sprawach transgranicznego
oddziaływania na środowisko, wskazując, iż w razie stwierdzenia możliwości znaczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów przeprowadza się
postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Postępowania takie
przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać
realizacja projektu dokumentu.
W powyżej wskazanych aktach prawnych każdorazowo konieczność wszczęcia postępowania
transgranicznego uzależniona jest od możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania na
środowisko powstającego na skutek realizacji dokumentu wdrażanego w jednym kraju a którego
skutki wdrażania odczuwane są w innym kraju.
W celu określenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania projektu rozporządzenia
WKW zlewni Iny należy zwrócić uwagę na dokumenty nadrzędne w stosunku do ocenianego
dokumentu. W prognozie OOŚ dla rozporządzenia WKW RW DOiPZ, którego zlewnia Iny jest częścią
wskazano, iż wprowadzane przepisy zwiększające poziom wymagań wobec korzystania z wód, będą
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skutkować osiągnięciem celów środowiskowych poszczególnych części wód. Same założenia
projektowanego dokumentu mają na celu poprawę stanu środowiska, wobec powyższego realizacja
warunków korzystania z wód wiąże się wyłącznie z korzystnym oddziaływaniem. Pozytywne
oddziaływanie o zasięgu transgranicznym będzie polegało m.in. na poprawie warunków migracji ryb
anadromicznych, wypływających z Morza Bałtyckiego do rzek na okres tarła. Mając na uwadze
jedynie pozytywny charakter oddziaływań nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Podobne wnioski nasuwają się w przypadku analizowanego projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Zidentyfikowane w trakcie prac nad prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter
pozytywny i z uwagi na swój charakter nie spowodują negatywnych oddziaływań transgranicznych,
które wymagałyby przeprowadzenia postępowania transgranicznego.

4.11 Bilans
i podsumowanie
zidentyfikowanych
rozporządzenia WKW zlewni Iny

oddziaływań

projektu

W poniższej tabeli przedstawiono bilans oddziaływań projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
wynikający z przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach ocen i analiz. Prognozowane
oddziaływania mogą różnić się ze względu na ich źródło i sposób powstawania, zasięg, czas trwania
oraz częstotliwość.
W poniższej tabeli przedstawiono bilans oddziaływań projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
wynikający z przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach ocen i analiz. Prognozowane
oddziaływania mogą różnić się ze względu na ich źródło i sposób powstawania, zasięg, czas trwania
oraz częstotliwość.
Zasięg oddziaływań zdefiniowano jako:
 lokalny – jeśli dotyczy jakiejś części zlewni lub wybranych cieków;
 globalny – gdy oddziaływania dotyczyć będą całości zlewni;
Skalę natężenia i istotność prognozowanych oddziaływań dekoduje poniższa rycina:
brak oddziaływania
słabe (nieistotne) oddziaływanie negatywne
umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie negatywne
silne (istotne) oddziaływanie negatywne
brak oddziaływania
słabe (nieistotne) oddziaływanie pozytywne
umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie pozytywne
silne (istotne) oddziaływanie pozytywne

Charakter prognozowanych oddziaływań zdefiniowano:
Pod względem źródła i sposobu działania jako:




bezpośrednie (B) – oddziaływania wynikające z bezpośredniej interakcji między planowanym
działaniem a środowiskiem;
pośrednie (P) - oddziaływania na jeden z elementów środowiska poprzez oddziaływania na
drugi;
wtórne/skumulowane (W) - oddziaływania wynikające z oddziaływań bezpośrednich lub
pośrednich, będące skutkiem późniejszych interakcji ze sobą;

Pod względem czasu trwania oddziaływań jako:


krótkoterminowe (K) - krótki czas trwania związany z etapem wdrożenia ustaleń dokumentu;
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średnioterminowe (Ś) - oddziaływania związane z etapem obowiązywania ustaleń
dokumentu;
długoterminowe (D) - oddziaływania pozostające po ustaniu obowiązywania ustaleń
dokumentu;

Pod względem częstotliwości występowania oddziaływań jako:



stałe (S) – oddziaływujące w sposób ciągły;
chwilowe (C) – oddziaływujące z przerwami lub w ograniczonych okresach czasu.

Tab. 9 Bilans zidentyfikowanych oddziaływań wprowadzenia ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na
poszczególne komponenty środowiska

ZASIĘG
ODDZIA
ŁYWAŃ

CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG
KODU

RODZAJ ODDZIAŁYWANIA

Lokalny
Globalny

L.p.

NATĘŻENIE I
ISTOTNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ

-

+

Wody, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

1

Ustalenie priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych użytkowników
wód zlewni Iny będzie mieć wpływ na ograniczenie dotychczasowego
nasilenia presji hodowli, upraw rolnych i energetyki a tym samym na
zmniejszenie negatywnego trendu tych presji.

+

P/D/S

2

Wymogi dotyczące ograniczenia lub uniemożliwienia poborów
bezzwrotnych we wskazanych ciekach będą miały wpływ na poprawę
bilansu wodnego w zlewni, oraz ograniczenie presji hydrologicznych,
szczególnie w miesiącach letnich.

+

B, P / D / S

3

Ograniczenia i zakazy wprowadzania substancji z instalacji służących do
oczyszczania ścieków będą miały wpływ na JCWP zagrożone
nieosiągnięciem celu środowiskowego lub ograniczą wystąpienie
niechcianych negatywnych czynników mogących zahamować naturalny
proces odnowy wód naturalnych o złym stanie ale niezagrożonych.

4

Obostrzenia dla wykonywania budowli piętrzących bez urządzeń
zapewniających swobodna migracje ryb wpłyną na prawidłowe ich
usytuowanie oraz konstrukcje niwelujące braki w wyposażeniu

5

Przyznanie najwyższego priorytetu w zaspokajaniu potrzeb wodnych
na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
zabezpiecza możliwość ochrony tych zasobów w przypadku zagrożenia
dla ich jakości w sytuacji konkurencji kilku podmiotów o nie.

+

B/Ś/S

6

zapisy § 4 ograniczające pobór bezzwrotny z niektórych cieków i § 6
lokalnie wykluczające zrzut ścieków z instalacji służących do
oczyszczania ścieków, poprzez ochronę ilości i jakości zasobów wód
powierzchniowych powinny również przyczynić się do lokalnej
poprawy stanu płytkich wód podziemnych.

+

P/D/S

+

B/D/S

+

W / D /S

Różnorodność biologiczna, w tym: rośliny, zwierzęta i obszary chronione

7

Wprowadzenie ograniczeń poboru wód które stanowią tzw. pobór
bezzwrotny zapewni bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju flory i
fauny związanej z wodą i od wód zależnej oraz spowoduje wzbogacenie +
siedlisk mokradłowych, które będą się lepiej rozwijać będąc mniej
narażonymi na okresowe przesuszanie.

8

Poprawa parametrów hydromorfologicznych zapewni prawidłowe
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ODDZIAŁYWAŃ

CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG
KODU

funkcjonowanie ekosystemów dolinnych i wodnych Iny i przyczyni się
do poprawy warunków siedliskowych wzdłuż całej doliny Iny

9

Zapisy dotyczące Ograniczeń w odprowadzaniu ścieków do wód
Krąpieli i Krępej oraz do jezior: Gardzko, Kamienny Most, Korytowo,
Krzemień, Marianowskie, Sierakowo i Stubnica (Wisola) będą
skutkować poprawą warunków bytowania organizmów wodnych oraz
tych żyjących na lądzie w kontakcie z wodami, co przełoży się na
utrzymanie wysokiej bioróżnorodności na obszarach chronionych oraz
na wzrost bioróżnorodności w pozostałych częściach zlewni Iny. Z
upływem czasu należy się spodziewać również poprawy parametrów
biologicznych (w tym głównie fitobentosu i makrobezkręgowców
bentosowych) w ocenie stanu.

10

Zmiana rozdziału wód powinna skutkować pozytywnie zmniejszając
deficyty wody w Inie od km 113,80 do ujścia Pęzinki i przy założeniu
zachowania przepływów nienaruszalnych zmiana ta nie powinna nie
powinna pociągnąć za sobą negatywnych zmian siedliskowych dla
kluczowych organizmów Pęzinki.

11

Wspomniana zmiana rozdziału w okresie od czerwca do września może
generować deficyty wody w okresach suchych w dolnym biegu rzeki, co
zdecydowanie będzie pogarszać warunki funkcjonowania flory, fauny i
całych siedlisk doliny rzeki związanych z podażą wody. Zakładając
proponowane ograniczenia dotyczące poboru wód powierzchniowych
+
w Inie na odcinku od Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz w Strudze
Goleniowskiej możliwość wystąpienia ryzyka deficytów wody istotnych
dla życia biologicznego poniżej rozdziału wód Ina-Pęzinka zostanie
zminimalizowana.

12

zwiększanie retencji wodnej wraz z zapewnieniem ciągłości
morfologicznej i umożliwieniem przemieszczania się organizmów
będzie pozytywnie skutkować poprawą warunków siedliskowych
zwłaszcza ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz stopniową
poprawą jakości wód i częściowo przybliżać do osiągania zamierzonych
celów środowiskowych

+

B, P, W / Ś / S

+

B/Ś/S

B/Ś/C

+

P, W / D / S

Człowiek, w tym: zdrowie, społeczności lokalne, interesy osób trzecich, dobra materialne, dziedzictwo kulturowe oraz i potencjalne
konflikty społeczne i gospodarcze
13

Zidentyfikowane w prognozie długoterminowe pozytywne
oddziaływania na elementy przyrodnicze wtórnie wpłyną również
pozytywnie na zdrowie ludzi.

14

Ograniczenia wprowadzane dla użytkowników mogą bezpośrednio
wpłynąć na koszty działalności podmiotów gospodarczych a przez to
obniżyć jej opłacalność lub uniemożliwić dalszy rozwój w danej
lokalizacji.

+

+

W/D/S

B/Ś/S

Powietrze atmosferyczne
15

Brak
Powierzchnia ziemi, w tym: zagospodarowanie i użytkowanie terenu

16

Ograniczenia wprowadzane przez WKW mogą lokalnie wpływać na
zagospodarowanie obszarów w rejonie zlewni Iny na odcinku od
Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz Strugi Goleniowskiej, związane z
poborem bezzwrotnym. Wymusić one mogą ograniczenia np. w
zakresie gospodarki stawowej co nie pozostanie bez znaczenia dla
zagospodarowania terenu. Ich intencją jest jednak ochrona zasobów
wód, co powinno wpłynąć pozytywnie na ten element środowiska.

+

P/Ś/S

Krajobraz
17

Postulowane ograniczenia w korzystaniu z wód powinny przyczyniać
się do poprawy jakości i ilości wód w stosunku do stanu aktualnego, a
więc będą wpływać pozytywnie na ten komponent krajobrazu.

+

P/Ś/S

+

W/D/S

Klimat
18

Pozytywne znaczenie w skali lokalnych uwarunkowań klimatycznych
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będzie miała szeroko pojęta ochrona zasobów wód wprowadzana
przez projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Zasoby naturalne
19

Brak
Oddziaływania transgraniczne

20

Brak

Podsumowanie zidentyfikowanych oddziaływań
Zidentyfikowane oddziaływania wdrożenia ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na
poszczególne komponenty środowiska w przeważającej części będą miały charakter pozytywny
o istotnym natężeniu. Będą to najczęściej oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio
i długoterminowe o stałym charakterze. Jak należało się spodziewać najwięcej istotnych pozytywnych
oddziaływań bezpośrednich i pośrednich zidentyfikowano na wody, elementy przyrodnicze i
człowieka. Biotyczne elementy środowiska będą poddane istotnym pozytywnym oddziaływaniom
pośrednim, najczęściej w perspektywie średnio i długoterminowej. Możliwe negatywne
oddziaływania o średniej istotności i natężeniu związane są z aspektami ekonomicznymi dla
gospodarczego wykorzystania wód. Poza tymi ostatnimi możliwe są również lokalne oddziaływania
na elementy przyrodnicze, związane ze zmianą rozdziału wód między Inę i Pęzinkę polegające na
pogorszeniu warunków siedliskowych w jej obrębie w okresie od czerwca do września przez możliwe
generowanie w tej drugiej deficytu wody. Jednak zakładając proponowane ograniczenia dotyczące
poboru wód powierzchniowych w Inie na odcinku od Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz w Strudze
Goleniowskiej możliwość wystąpienia ryzyka deficytów wody istotnych dla życia biologicznego
poniżej rozdziału wód Ina - Pęzinka zostanie zminimalizowana. Prognozowane oddziaływania na
aspekty gospodarczego wykorzystania wód są wprawdzie nieuniknione, jednak w kontekście
pozytywnych skutków dla pozostałych elementów środowiska, które przyniesie wdrożenie ustaleń
projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny stanowią marginalny element oddziaływania projektu
rozporządzenia WKW zlewni Iny. Z uwagi na wielkość i położenie zlewni Iny oraz zakres i charakter
postanowień projektu rozporządzenia WKW nie zidentyfikowano możliwości wystąpienia
oddziaływań transgranicznych.
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5

ANALIZY SPECYFICZNE DLA OCENIANEGO DOKUMNETU

5.1 Ocena prawna zawartości projektu rozporządzenia WKW zlewni rzeki Iny
5.1.1

Cel oceny

Poniższy rozdział, zdaniem autorów niniejszego opracowania, stanowi dopełnienie oceny
oddziaływania projektowanego dokumentu – projektu Rozporządzenia w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód zlewni Iny – głównie w wymiarze formalnym.
Ocena ta powinna mieć niebagatelny wpływ nie tylko na wygląd czyli formę, ale i treść merytoryczną
zapisów. Celem analizy prawnej jest umożliwienie osiągnięcia przejrzystości, spójności
i komunikatywności normy, co zwiększy jej skuteczność.
Wtórnym efektem oceny prawnej, powinno być również zażegnanie potencjalnych niejasności przy
uzgadnianiu aktów prawa miejscowego przez właściwego wojewodę oraz zminimalizowanie
spodziewanych potencjalnych konfliktów, opisanych w pozostałych rozdziałach Prognozy, poprzez
wyeliminowanie choćby dwuznaczności, mogących w przyszłości stanowić argumenty np. co do
roszczeń adresatów projektu rozporządzenia względem Skarbu Państwa, reprezentowanym przez
Dyrektora RZGW w Szczecinie.
Oceniając projekt rozporządzenia autorzy bazowali przede wszystkim na:
-

przepisach ustawy Prawo wodne,
Rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
z dnia 5 lipca 2002 r.),
zapisach wprowadzonych przez Rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie,
ustaleniach MPZP gmin obejmujących zlewnię rzeki Iny,
wymaganiach określonych w planach form ochrony, występujących na obszarze zlewni Iny.

Ocena zapisów dokonana została z uwzględnieniem „Analizy prawnej projektu Metodyki
opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód
zlewni” (r.pr. D. Pikor), przekazanej przez Zamawiającego.
5.1.2

Założenia oceny

Ocena legislacyjna, dokonana na podstawie Rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.) wymaga krótkiego wprowadzenia.
Każdy akt prawa miejscowego / rozporządzenia składa się z części:


Postanowienia ogólne – które określają przedmiot aktu czyli informacje jakie sprawy będą
regulowane w akcie prawnym, a także podmiot czyli kogo lub jakiej powierzchni dotyczą. Akt
prawa miejscowego jest aktem powszechnie stosowanym tzn. obowiązuje wszystkich na danej
powierzchni zdefiniowanej w tym akcie. W przepisach ogólnych wyjaśnia się także definicje
i skróty zastosowane w rozporządzeniu, a także można zawrzeć postanowienia dotyczące spraw
wspólnych dla większości dalszych szczegółowych postanowień lub stosować odesłania do innych
przepisów poza karnymi.



Przepisy szczegółowe - określające sprawy nieujęte w przepisach ogólnych, np. przepisy
materialne, ustrojowe , proceduralne, karne. W przypadku rozporządzenia WKW delegacja
ustawowa ( art. 120 Prawa wodnego w odniesieniu do art. 116 Prawa wodnego) wskazuje na
regulacje dotyczące przepisów prawa materialnego – co w praktyce ogranicza dyrektora RZGW
do wskazania bezpośrednio i wyraźnie wymagania, priorytety i ograniczenia dla wszystkich
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objętych prawem miejscowym, czyli kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachowywać
w celu osiągnięcia celów środowiskowych. Adresatem w tym przypadku jest ogół społeczeństwa
zważywszy na charakter aktu prawa miejscowego, opisany w przepisach ogólnych. W przepisach
materialnych opisuje się wszelkie sprawy specjalistyczne, posługując się mapami, wykresami,
tabelami, wzorami, i innymi środkami graficznymi jako załącznikami.


Przepisy końcowe – na które składają się z przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu
mocy itd.

Zasady legislacyjne określają również wymagania redakcyjne oraz wprowadzają systematykę
przepisów. Przy układaniu treści rozporządzenia, wymagane jest stosowanie jednostek redakcyjnych:
paragrafu, ustępu, punktu, litery, tiret. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia zawartość
paragrafów, np. każdą samodzielną myśl przedstawia się możliwie jednozdaniowo. Istotne jest
grupowanie myśli i wyliczenia: ustępów, punktów, liter. Odpowiednia interpunkcja nadaje ostateczny
kształt przekazywanej myśli.
Posługując się wytycznymi zawartymi w §27 ust. 3 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2013 poz. 979) można określić
zasadnicze punkty Uzasadnienia takie jak: tło prawne WKW, materiały, na których oparto się przy
sporządzaniu aktu, oraz dokumenty, z którymi opracowane WKW powinny być zgodne. Należy
również omówić udział społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentu. Można w Uzasadnieniu
zdefiniować również pojęcia „szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód”, „priorytety” oraz
„ograniczenia”, będące treścią WKW. Zasadne może być także omówienie kolejności wprowadzonych
do projektu Rozporządzenia priorytetów, czy też przyczyny i oddziaływania zaproponowanych
ograniczeń w korzystaniu z wód. Uzasadnienie nie stanowi jednak integralnej części aktu
normatywnego, dlatego wszelkie wyjaśnienia zawarte w Uzasadnieniu, nie mają mocy prawnej,
służąc jedynie lepszemu stosowaniu aktu w przyszłości. Wart uwagi jest również fakt, że
Uzasadnienie nie powinno powtarzać treści omawianych przepisów, a jedynie wyjaśnić, dlaczego
zostały użyte takie, a nie inne konstrukcje, wyrażenia itp., ułatwiając zrozumienie intencji jego
autorów. Przytoczona powyżej Uchwała, a także przepisy innych aktów regulujących kwestie
Uzasadnienia do aktów normatywnych nie wskazują jednoznacznie jaką formę powinno przyjąć
Uzasadnienie np. czy właściwe jest zastosowanie załączników do Uzasadnienia.
Dla celów założeń oceny legislacyjnej określono również jakość przepisów merytorycznych, zarówno
przepisów ogólnych i szczegółowych. I tak, w rozporządzeniu powinny być zawarte tylko przepisy
regulujące sprawy określone w delegacji ustawowej, o których mowa w art. 115 PW. Ponadto w
rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą (w tym wypadku
PW) lub innymi ustawami, chyba, że przepisy szczegółowe dopuszczają takie rozwiązanie. W
szczególności w art. 115 ust.1 pkt. 3, wykorzystanego do budowy rozporządzenia, jest mowa o
możliwości wprowadzenia przez dyrektora RZGW ograniczeń, zatem obostrzenia nie mogą mieć
charakteru definitywnego zakazu a jedynie ograniczeń, popartych koniecznością i adekwatnością ich
zastosowania. W rozporządzeniu nie można również wprowadzać przepisów karnych ani odwołań do
innych aktów je zawierających, gdyż nie jest to zawarte w zakresie delegacji ustawowej WKW. W
rozporządzeniu nie powtarza się również przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów
prawnych, można jednak odwoływać się do nich (poza przepisami karnymi).
5.1.3

Analiza i wnioski

Poruszane w projekcie Rozporządzenia główne zagadnienia szczegółowych wymagań, priorytetów
i ograniczeń są ujęte w systematykę, odzwierciedlającą ich tematyczny podział, co dowodzi
prawidłowości zastosowanej techniki legislacyjnej i pozytywnie wpływa na czytelność aktu prawnego,
a tym samym na jego stosowalność.
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Zastosowane odwołania do innych przepisów czy dokumentów np. Prawa wodnego czy PGW na
obszarze dorzecza Odry, zasadniczo pozytywnie wpływa na spójność tworzonej normy, zaznaczając
kontekst tła projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Projekt rozporządzenia zawiera część opisową oraz graficzną. Za pomocą załączników przedstawione
są treści takie jak mapa granicy zlewni Iny oraz tabele zawierające wykaz obszarów obrębów
geodezyjnych, objętych regulacjami projektu Rozporządzenia. Pozytywnie wpływa to na zrozumienie
a w konsekwencji stosowanie aktu. Zabieg wprowadzenia do projektowanego aktu treści, zawartych
w załącznikach, ma za zadanie wskazać na jakim terenie będą stosowane przepisy wprowadzane
przez WKW zlewni Iny.
Wprowadzenie wyjątków od ustanowionych w projekcie rozporządzenia WKW ogólnych reguł,
odbywa się z poszanowaniem zasady bezpośredniego ich następstwa po przepisach ograniczających.
Przykładem jest tu np. wyjątek wprowadzony w ust. 2 paragrafu 4 projektu Rozporządzenia.
Kolejno wprowadzanie przepisy generalnie nie dublują się ani nie wykluczają. Stanowią spójną całość
i związek przyczynowo – skutkowy.
Ocena zawartości projektu aktu prawnego pod kątem wskazań delegacji ustawowej nie budzi
wątpliwości. Porównując proponowany w projekcie rozporządzenia WKW zakres narzędzi, jakimi
dyrektor RZGW może dysponować ustalając warunki korzystania z wód, można zauważyć, że autorzy
poza wykorzystaniem wszystkich dostępnych wskazań zawartych w delegacji ustawowej, tj.
szczegółowych wymagań, ograniczeń oraz priorytetów, nie rozszerzali przedmiotu regulacji np.
o przepisy proceduralne.
Warte odnotowania jest zastosowanie „definicji” poboru bezzwrotnego nie na początku aktu
normatywnego, ale bezpośrednio pod przepisem odnoszącym się do korzystania z takiej formy
poboru. Taka redakcja przepisów ma swoje uzasadnienie w art. 150 ust. 2 Zasad techniki
prawodawczej. Wprowadzenie do projektu definicji poboru bezzwrotnego ma swoje przyczyny w
braku takiej definicji w przepisach obowiązujących. Zabieg stanowi więc uzupełnienie obowiązującej
normy, natomiast na podstawie § 55 ust. 4 proponuje się włączenie treści paragrafu 5 w treść
paragrafu 4. Tym sposobem treść paragrafu 5 uzupełni istotę założeń paragrafu 4.
Podsumowując treść Uzasadnienia do ocenianego projektu rozporządzenia można uznać, że wszelkie
istotne treści zostały w nim umieszczone. Należy jedynie pamiętać o uzupełnieniu treści Uzasadnienia
o wnioski z przeprowadzonej strategicznej oceny. Wskazane jest również uzupełnienie Uzasadnienia
o możliwe skutki zapisów dla użytkowników oraz organów, będących stosować przyjęte zapisy, np.
o wskazanie możliwych decyzji odpowiednich organów dotyczących przeglądu pozwoleń
wodnoprawnych czy rewizji i uspójnienia postanowień MPZP gmin jeśli będzie to wymagane. Innym
tematem możliwym do rozwinięcia w treści Uzasadnienia jest zapowiedź monitoringu i rewizji przez
RZGW w Szczecinie dotyczących postępów stosowania postanowień projektu aktu prawa
miejscowego WKW zlewni Iny przez inne organy i użytkowników.
Miejsce projektu rozporządzenia WKW zlewni rzeki Iny w hierarchii dokumentów uczestniczących
w procesie kształtowania zasobów wodnych należy ocenić jako ważne w kontekście skali
i precyzyjności dokumentu. Przeprowadzona analiza merytoryczna oraz prawna wskazuje, że projekty
przepisów dostosowują obecnie obowiązującą normę do specyfiki obszaru zlewni, na co wskazuje
posługiwanie się zdefiniowanymi parametrami, czy wskazanie konkretnych odcinków cieków, na
których obowiązywać mają ograniczenia.
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ANALIZA WARIANTOWA, REKOMENDACJE ORAZ MONITORING

6.1 Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu środowiska w przypadku braku
wdrożenia projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
Punktem wyjścia do oceny wariantu „zero”, tj. odstąpienia od sporządzenia i przyjęcia warunków
korzystania z wód zlewni rzeki Iny, jest określenie konsekwencji wymagań prawnych w tym zakresie.
Obowiązek sporządzenia przez dyrektorów RZGW projektu warunków dla zlewni wynika wprost
z dyspozycji Prawa wodnego a pośrednio ze sposobu implementacji RDW do prawodawstwa
polskiego, bowiem ramowe działania na rzecz polityki wodnej państw UE mają znaleźć
odzwierciedlenie w szczegółowych działaniach służących osiągnięciu celów środowiskowych
wymaganych przez RDW. W Polsce spośród szeregu zadań, jakie w toku wdrażania RDW
zdefiniowano i przyjęto za najskuteczniejsze kluczowe miejsce pełni przygotowywanie dokumentów
planistycznych, na które składają się m. in. rozporządzenia WKW na różnych poziomach wraz
z Planem gospodarowania wodami, Programem wodno środowiskowym kraju. Analizowane warunki
w skali zlewni stanowią element planowania gospodarowania wodami, z przypisanymi im celami.
Niewypełnienie nakazu ustawodawczego oznacza, zatem działanie nie tylko wbrew samej ustawie
Prawo wodne, ale także wbrew założeniom RDW.
Rezygnacja z ustalenia WKW w zlewni pociągałaby za sobą również zagrożenia związane z innymi
dokumentami rangi regionalnej i lokalnej. Brak, rozporządzenia WKW jako elementu odwoławczego
dla tych dokumentów, w szczególności dla aktów planistycznych i decyzji administracyjnych,
spowodowałoby istotną dysproporcję w udziale zagadnień środowiskowych na proces podejmowania
decyzji właściwych organów. Warto podkreślić, że przepisy wprowadzone w WKW RW nie stanowią
wystarczającego szczegółowego uzasadnienia dla lokalnych warunków panujących w zlewni Iny.
Ocena skutków wariantu „zero” dla środowiska
Brak opracowania w zlewni Iny warunków korzystania z wód na poziomie lokalnym może mieć
zasadniczy wpływ na nieosiągnięcie przez niektóre jednolite części wód zakładanych u wymaganych
przez RDW celów środowiskowych. W wyniku braku szczegółowych norm, jakimi są niniejsze WKW
obszar zlewni pozbawiony byłby możliwości rozwoju, zachowania równowagi bilansowej i spójności
oraz dążenia do zneutralizowania lokalnych negatywnych trendów, występujących specyficznie na
terenie zlewni, a których nie ujęto w rozporządzeniu WKW regionu wodnego.
Skala zagrożeń, procent silnie zmienionych części wód, przeważający dwukrotnie nad naturalnymi
odcinkami cieków wskazuje na konieczność wprowadzenia indywidualnych ograniczeń, co autorzy
Projektu WKW zlewni Iny uczynili wskazując precyzyjnie cieki lub ich odcinki dla których rozszerzono
lub zaostrzono ograniczenia w ich wykorzystaniu.
Istotne znaczenie przy braku wprowadzenia WKW zlewni Iny będzie zauważalne w dalszej
perspektywie, gdy nastąpi planowane w MPZP i Studiach zagospodarowania gmin rozszerzenie
obszarów uprzemysłowionych, w których pojawią się nowi użytkownicy wód. Brak wprowadzenia
ograniczeń dla poborów bezzwrotnych lub obowiązujących lokalnie zakazów wprowadzania ścieków
do wód mogłoby skutkować zwiększeniem presji środowiskowych lub nawet powstaniem nowych
zagrożeń, dotychczas nienotowanych. Brak prewencyjnych przepisów w skali zlewni osłabiałoby
skuteczność ogólnych wytycznych rozporządzenia WKW regionu wodnego.
Ogólna ocena wariantu „zero” wypada niekorzystnie przede wszystkim z punktu widzenia spełnienia
celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, mniej w odniesieniu do wód podziemnych.
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6.2 Opis i analiza wariantów (zapisów) alternatywnych
W celu poprawy czytelności samego aktu prawnego możliwe jest:
-

Dokonanie korekty edycyjnej polegającej na usunięciu niepotrzebnych kropek w numeracji
paragrafów 2 i 6;
Włączenie treści paragrafu 5 jako ustępu do treści paragrafu 4. Definicja poboru
bezzwrotnego stanowi uzupełnienie treści ograniczenia zamieszonego w paragrafie 4.

W celu uzupełnienia projektu rozporządzenia warunków dla zlewni Iny możliwe jest:
-



Uzupełnienie treści Uzasadnienia o możliwe skutki zapisów dla użytkowników oraz organów,
będących stosować przyjęte zapisy, np. o wskazanie możliwych decyzji odpowiednich
organów dotyczących przeglądu pozwoleń wodnoprawnych czy rewizji i uspójnienia
postanowień MPZP gmin jeśli będzie to wymagane. W treści punktu 3.1 Uzasadnienia
należałoby wskazać skutki i bezpośrednie oddziaływania na decyzje oraz działania adresatów
Rozporządzenia np. w formie jak niżej:
Powyższe ograniczenia skutkują:
podjęciem natychmiastowych działań przez właściwe ograny, regulujące dostęp do zasobów
wodnych poprzez wydawanie pozwoleń wodno prawnych i zintegrowanych (starostwa,
marszałkowie, RZGW) tj.:
o obowiązek przeglądu obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na pobór
bezzwrotny ze wskazanych w paragrafie 4.1 cieków oraz ich dopływów, pod kątem
ewentualnego przekroczenia ustalonych dopuszczalnych wartości poboru
bezzwrotnego. W razie przekroczenia wartości dopuszczalnej wielkości poboru,
określonej w paragrafie 4.3 oraz 4.4 Rozporządzenia właściwy organ jest obowiązany
do ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego z urzędu, na mocy art. 136 ust.2 Prawa
wodnego, w związku z art. 136 ust. 1 pkt 7 Prawa wodnego.
o obowiązek odmowy wydania pozwolenia wodno prawnego na pobór bezzwrotny dla
nowych użytkowników, korzystających z wód cieków określonych w paragrafie 4.1
oraz ich dopływów. Odmowa w oparciu o art. 126 Prawa wodnego, dotyczy także
użytkowników starających się o przedłużenie wygasłego po wejściu w życie
niniejszego Rozporządzenia, pozwolenia wodnoprawnego na pobór bezzwrotny z
cieków określonych w paragrafie 4.1 oraz ich dopływów, jeśli pobór przekraczałaby
wartości poboru wymienione w paragrafie 4 ust. 3 i 4 projektu Rozporządzenia.
podjęciem przez użytkowników wód :
o posiadających ważne uprawnienia do korzystania z poboru bezzwrotnego na ciekach
wskazanych w paragrafie 4.1 oraz ich dopływach, a jednocześnie przekraczających
wielkość poboru, określonego w paragrafie 4.3 oraz 4.4 Rozporządzenia, działań
dostosowawczych do zmniejszenia poboru wód do dozwolonej granicy wielkości,
o nowych, a chcących rozpocząć korzystanie z tych wód, opracowania operatów
wodnoprawnych dostosowanych do wymogów całkowitego zakazu wykorzystania
wód na odcinkach cieków wskazanych w paragrafie 4.1 oraz na ich dopływach, tj.
działalność w technologii opartej na poborach zwrotnych.
Uzupełnienie treści Uzasadnienia o wskazanie działań monitoringowych i kontrolnych,
podejmowanych w oparciu i poprzez efekt postanowień Rozporządzenia WKW zlewni rzeki
Iny dla Dyrektora RZGW w Szczecinie np. w formie jak niżej:
Wskazane skutki regulacji postanowień niniejszego Rozporządzenia w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej ma za zadanie monitorować oraz stosować jako jedno z narzędzi weryfikacyjnej
kontroli gospodarowania wodami na podstawie między innymi art. 156 ust.1 pkt.2 Prawa
wodnego.
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Do podejmowanych działań monitoringowych i kontrolnych, przewidywanych do
zastosowania przez Dyrektora RZGW w Szczecinie, będzie głównie należeć:
o coroczna inwentaryzacja zmienionych lub cofniętych (na mocy art. 136 ust.1 pkt7
Prawa wodnego) - przez właściwe do wydania pozwoleń wodnoprawnych organów decyzji administracyjnych w oparciu o art. 128 ust.5 z uwzględnieniem skutków
zmian pozwoleń, wymuszonych przez postanowienia niniejszego Rozporządzenia –
dokonywanych przez te ograny,
o weryfikacja treści nowowydanych przez właściwe organy pozwoleń wodnoprawnych,
przekazywanych do katastru wodnego na podstawie obowiązku określonego przez
art. 155 ust.1, a także ich uzasadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem
obowiązkowych treści, określonych w art. 128 ust. 1 pkt. 2,7a,8,9,9a.

6.3 Analiza optymalizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny
mogących poprawić jego skuteczność, czytelność, lub stopień uwzględnienia
w dokumencie zasad ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie przeprowadzonych analiz zaleca się wprowadzenie zmian do zapisów projektu
rozporządzenia WKW:
istotność

Rodzaj rekomendacji
Istotna – możliwa do wprowadzenia do WKW
Istotna – możliwość wprowadzenia do WKW wskazana do rozważenia
O mniejszym stopniu istotności
Niedotycząca WKW wprost

paragraf
2; 6

Czego dotyczy zmiana i uzasadnienie

Korekta edycyjna

5

Treść paragrafu 5 należałoby włączyć jako
ustęp do treści paragrafu 4

Uzasadnienie

Należy rozważyć uzupełnienie treści
punktu 3.1 Uzasadnienia o możliwe skutki
zapisów dla użytkowników oraz organów,
będących stosować przyjęte zapisy, np. o
wskazanie
możliwych
decyzji
odpowiednich organów dotyczących
przeglądu pozwoleń wodnoprawnych czy
rewizji i uspójnienia postanowień MPZP
gmin jeśli będzie to wymagane.

Proponowana zmiana
Polega na usunięciu niepotrzebnych kropek w numeracji
paragrafów 2 i 6.
5. Zawarte w przepisach §4, ust. 1-4 określenie „pobór
bezzwrotny” oznacza pobór wód powierzchniowych, przy
którym całość pobranej wody powierzchniowej nie zostaje
jednocześnie odprowadzona do tego samego zasobu, z
którego nastąpił pobór.
Powyższe ograniczenia skutkują:
- podjęciem natychmiastowych działań przez właściwe
ograny, regulujące dostęp do zasobów wodnych poprzez
wydawanie pozwoleń wodno prawnych i zintegrowanych
(starostwa, marszałkowie, RZGW) tj.:
o
obowiązek przeglądu obowiązujących
pozwoleń wodnoprawnych na pobór
bezzwrotny
ze
wskazanych
w
paragrafie 4.1 cieków oraz ich
dopływów, pod kątem ewentualnego
przekroczenia
ustalonych
dopuszczalnych
wartości
poboru
bezzwrotnego. W razie przekroczenia
wartości
dopuszczalnej
wielkości
poboru, określonej w paragrafie 4.3
oraz 4.4 Rozporządzenia właściwy
organ jest obowiązany do ograniczenia
pozwolenia wodno prawnego z urzędu,
na mocy art. 136 ust.2 Prawa wodnego,
w związku z art. 136 ust. 1 pkt 7 Prawa
wodnego.
o
obowiązek
odmowy
wydania
pozwolenia wodno prawnego na pobór
bezzwrotny dla nowych użytkowników,
korzystających
z
wód
cieków
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Uzasadnienie

Na końcu Uzasadnienia można rozważyć
rozwinięcie zapowiedzi monitoringu i
rewizji postępów we wdrażaniu WKW
zlewni Iny przez RZGW w Szczecinie, w
razie przyjęcia w trakcie przeprowadzania
OOŚ WKW zlewni Iny takich założeń.

określonych w paragrafie 4.1 oraz ich
dopływów. Odmowa w oparciu art. 126
Prawa wodnego, dotyczy także
użytkowników starających się o
przedłużenie wygasłego po wejściu w
życie
niniejszego
Rozporządzenia,
pozwolenia wodnoprawnego na pobór
bezzwrotny z cieków określonych w
paragrafie 4.1 oraz ich dopływów, jeśli
pobór przekraczałaby wartości poboru
wymienione w paragrafie 4 ust. 3 i 4
projektu Rozporządzenia.
- podjęciem przez użytkowników wód :
o
posiadających ważne uprawnienia do korzystania
z poboru bezzwrotnego na ciekach wskazanych w
paragrafie 4.1 oraz ich dopływach, a jednocześnie
przekraczających wielkość poboru, określonego w
paragrafie 4.3 oraz 4.4 Rozporządzenia, działań
dostosowawczych do zmniejszenia poboru wód
do dozwolonej granicy wielkości,
o
nowych, a chcących rozpocząć korzystanie z tych
wód, opracowania operatów wodnoprawnych
dostosowanych do wymogów całkowitego zakazu
wykorzystania wód na odcinkach cieków
wskazanych w paragrafie 4.1 oraz na ich
dopływach, tj. działalność w technologii opartej na
poborach zwrotnych.
Wskazane skutki regulacji postanowień niniejszego
Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód zlewni rzeki Iny, Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej ma za zadanie monitorować oraz
stosować jako jedno z narzędzi weryfikacyjnej kontroli
gospodarowania wodami na podstawie między innymi art.
156 ust.1 pkt.2 Prawa wodnego.
Do podejmowanych działań monitoringowych i kontrolnych,
przewidywanych do zastosowania przez Dyrektora RZGW w
Szczecinie, będzie głównie należeć:
o
coroczna inwentaryzacja zmienionych lub
cofniętych (na mocy art. 136 ust.1 pkt7 Prawa
wodnego) - przez właściwe do wydania pozwoleń
wodnoprawnych
organów
decyzji
administracyjnych w oparciu o art. 128 ust. 5 z
uwzględnieniem skutków waloryzacji pozwoleń,
wymuszonych przez postanowienia niniejszego
Rozporządzenia – dokonywanych przez te ograny,
o
weryfikacja treści nowowydanych przez właściwe
organy
pozwoleń
wodnoprawnych,
przekazywanych do katastru wodnego na
podstawie obowiązku określonego przez art. 155
ust.1, a także ich uzasadnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem
obowiązkowych
treści,
określonych w art. 128 ust. 1 pkt. 2,7a,8,9,9a.

6.4 Monitoring skutków realizacji postanowień rozporządzenia WKW
Zgodnie z Art. 55 ust. 5 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany
prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone w niniejszej prognozie analizy nie wykazały możliwości generowania istotnych
negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska w skali całej zlewni.
Zidentyfikowano natomiast potencjalne oddziaływania negatywne w skali lokalnej, dotyczące odcinka
Pęzinki której dotyczy wprowadzana przez projekt rozporządzenia zamiana rozdziału wód. Badaniem
zmian stanu środowiska w zakresie komponentów objętych przewidywanym oddziaływaniem w
ramach zadań statutowych zajmują się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki
Inspektor ochrony środowiska. Nie ma więc potrzeby określania dodatkowych obowiązków w tym
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zakresie, niemniej wskazany aspekt, w szczególności kondycja ekosystemów zależnych od wód w
obrębie objętego potencjalnym oddziaływaniem odcinka Pęzinki powinna być przedmiotem
szczegółowych badań monitoringowych.
Osobnym aspektem analizowanego zagadnienia jest natomiast monitoring realizacji postanowień
analizowanego rozporządzenia. Definiując monitoring realizacji zapisów WKW zlewni rzeki Iny,
autorzy Prognozy odnieśli się do próby odpowiedzi na pytanie czy przepisy WKW są zrozumiałe,
realizowane oraz czy przynoszą spodziewane efekty – osiągnięcie wyznaczonych celów
środowiskowych części wód. Innym aspektem monitoringu jest również próba śledzenia aktualności
doboru szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze zlewni
rzeki Iny. Cykl badania aktualności, czy też może tempa dewaluacji przepisów powinien być
poprzedzony
każdorazowo
wejściem
w życie
jednego
z innych
ważnych
dokumentów/opracowań/planów/dokumentacji, mogących istotnie zaważyć na zmianę oczekiwań
nie tylko w stosunku do celów środowiskowych części wód czy planów ochrony znanych i nowych
form ochrony przyrody.
Do takich opracowań, poza oczywistymi jak PGW oraz PWŚK czy WKW regionu wodnego
niewątpliwie należą:
-

plany utrzymania wód,
plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym,
plany zarządzania ryzykiem powodziowym,
zarządzenia RDOŚ,
inne dokumenty regionalne o znaczeniu społeczno-ekonomicznym.

Ważne z punktu widzenia tych dokumentów są pojawiające się nowe trendy w strukturze
użytkowania wód, nowych lub odwrócenia hierarchii potrzeb. Aspekt społeczny może być czynnikiem
znaczącym jeśli chodzi o stopniowe zaostrzanie lub łagodzenie wprowadzonych ograniczeń,
w zależności od czynnika społecznego.
Przykładowa analiza aktualności dla nowo zdefiniowanego i przyjętego planu ochrony może polegać
na weryfikacji priorytetów w hierarchii WKW zlewni rzeki Iny lub wystarczających ograniczeń.
Wynikiem aktualizacji może być np.
1. Weryfikacja czy wprowadzenie nowych szczegółowych wymagań, wynikających z obecności
nowych form ochrony, objętych planem ochrony, czy też wprowadzenie wyjątku w obowiązującej
liście priorytetów na tym obszarze lub zmianą obowiązujących ograniczeń.
2. Dla obszarów planu utrzymania wód, gdzie zapisy tego planu wskażą miejsca potencjalnego
zagrożenia dla swobodnego spływu wód w zlewni rzeki Iny – można spodziewać się konieczności
korekty WKW zlewni rzeki Iny np. wprowadzenia całkowitego ograniczenia dla budowy budowli
piętrzących na wyznaczonych odcinkach rzek.
3. Powstanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy może okazać się bodźcem do zaostrzenia
przepisów dotyczących korzystania z wód w okresach wskazanych przez Plan, jako forma
przeciwdziałania negatywnym trendom. Taka forma aktualizacji nie wyklucza oczywiście
wydawania Rozporządzeń Dyrektora RZGW w Szczecinie w czasach klęski żywiołowej.
Podane przykłady nie stanowią rozwinięcia metody monitoringu, zdefiniowanej w rozdziale 2.3
niniejszej Prognozy. Jednakże aspekt monitorowania wpływu nowopowstałych dokumentów może
znacząco wpłynąć na treść przyszłych Warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, a co za tym idzie
na skuteczność jej postanowień.
Szczegółowy zakres i sposób monitoringu opracowany zostanie w ramach dodatkowego opracowania
stanowiącego odrębne zadanie.
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7

ZAŁĄCZNIKI

7.1 STRESZCZENIE SPORZĄDZONE w JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
CEL i ZAKRES PROGNOZY
Celem niniejszej prognozy jest analiza potencjalnego wpływu na środowisko skutków realizacji
postanowień projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny. W świetle przepisów ustawy
Prawo Wodne, analizowany projekt wraz z rozporządzeniem dla regionu wodnego należą do
podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami.
Podczas prac nad Prognozą skupiono się przede wszystkim na tych elementach, na które projekt
rozporządzenia WKW zlewni Iny może mieć faktyczne i istotne oddziaływanie. Podstawą opracowania
był projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy.
PODSTAWOWE INFORMACJE O OCENIANYM DOKUMENCIE i ZASIĘGU JEGO ODDZIAŁYWANIA
Przedstawiony do oceny projekt rozporządzenia WKW zlewni Iny składa się z pięciu rozdziałów,
zawierających w sumie osiem paragrafów określających:




szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z celów środowiskowych ustalonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Iny;
ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Iny lub jej części, niezbędne do osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki:



Załącznik 1. - Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar
zlewni rzeki Iny;
Załącznik 2. - Graficzne przedstawienie granic zlewni rzeki Iny.

Integralną częścią rozporządzenia jest uzasadnienie, które stanowi wyjaśnienie oraz umotywowanie
przyjętych w dokumencie środków i rozwiązań. Uzasadnienie zawiera również załącznik w postaci
wykazu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych i jeziornych w obrębie zlewni.
Rzeka Ina jest prawobrzeżnym dopływem Odry o długości 125,5 km. Jej źródło znajduje się na
Pojezierzu Ińskim w pobliżu miejscowości Ciemnik, natomiast ujście do Odry zlokalizowane jest na
wysokości Lasku Marłeckiego, poniżej jeziora Dąbie, na północ od wsi Inoujście. Zlewnia rzeki
położona jest w obrębie regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w województwie
zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 2151,5 km2 i obejmuje w całości lub części 25 gmin i 7
powiatów. Średnia gęstość zaludnienia w zlewni wynosi ok. 88 osób na km2. Najdłuższy prawostronny
dopływ Iny to Krąpiel, a lewostronny - Mała Ina. Inne ważniejsze dopływy to Reczyca, Krępa, Dołżnica
i Pęzinka. Zlewnia obejmuje około 1000 jezior, największe - Jezioro Ińsko, które zajmuje 531 ha.
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OCENA ZAPISÓW DOKUMENTU ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Szczegółowa analiza prawna zapisów projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny pod kątem
adekwatności użytych środków oraz poprawności legislacyjnej, wskazuje na prawidłową konstrukcję
dokumentu oraz właściwy dobór zapisów i rozwiązań zawartych w rozporządzeniu w kontekście
celów jakim ma służyć dokument, tj. wspomagania osiągania celów środowiskowych części wód
regionu wodnego.
Zidentyfikowane oddziaływania wdrożenia ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na
poszczególne komponenty środowiska w przeważającej części będą miały charakter pozytywny
o istotnym natężeniu. Będą to najczęściej oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio
i długoterminowe o stałym charakterze.
Jak należało się spodziewać najwięcej istotnych pozytywnych oddziaływań bezpośrednich i
pośrednich zidentyfikowano na wody, elementy przyrodnicze i człowieka. Biotyczne elementy
środowiska będą poddane istotnym pozytywnym oddziaływaniom pośrednim, najczęściej w
perspektywie średnio i długoterminowej. Możliwe negatywne oddziaływania o średniej istotności i
natężeniu związane są z aspektami ekonomicznymi dla gospodarczego wykorzystania wód. Poza tymi
ostatnimi możliwe są również lokalne oddziaływania na elementy przyrodnicze, związane ze zmianą
rozdziału wód między Inę i Pęzinkę polegające na pogorszeniu warunków siedliskowych w jej obrębie
w okresie od czerwca do września przez możliwe generowanie w tej drugiej deficytu wody. Jednak
zakładając proponowane ograniczenia dotyczące poboru wód powierzchniowych w Inie na odcinku
od Kanału Sławęcin do Krąpieli oraz w Strudze Goleniowskiej możliwość wystąpienia ryzyka deficytów
wody istotnych dla życia biologicznego poniżej rozdziału wód Ina - Pęzinka zostanie zminimalizowana.
Prognozowane oddziaływania na aspekty gospodarczego wykorzystania wód są wprawdzie
nieuniknione, jednak w kontekście pozytywnych skutków dla pozostałych elementów środowiska,
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które przyniesie wdrożenie ustaleń projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny stanowią marginalny
element oddziaływania projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny.
Z uwagi na wielkość i położenie zlewni Iny oraz zakres i charakter postanowień projektu
rozporządzenia WKW nie zidentyfikowano możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.
ANALIZA WARIANTOWA ORAZ REKOMENDACJE
Punktem wyjścia do oceny wariantu „zero”, tj. odstąpienia od sporządzenia i przyjęcia warunków
korzystania z wód zlewni rzeki Iny, jest określenie konsekwencji wymagań prawnych w tym zakresie.
Obowiązek sporządzenia przez dyrektorów RZGW projektu warunków dla zlewni wynika wprost
z dyspozycji Prawa wodnego. W Polsce spośród szeregu zadań, jakie w toku wdrażania RDW
zdefiniowano i przyjęto za najskuteczniejsze kluczowe miejsce pełni przygotowywanie dokumentów
planistycznych, na które składają się m. in. rozporządzenia WKW na różnych poziomach wraz
z Planem gospodarowania wodami, Programem wodno środowiskowym kraju. Analizowane warunki
w skali zlewni stanowią element planowania gospodarowania wodami, z przypisanymi im celami.
Niewypełnienie nakazu ustawodawczego oznacza, zatem działanie nie tylko wbrew samej ustawie
Prawo wodne, ale także wbrew założeniom RDW.
Rezygnacja z ustalenia WKW w zlewni pociągałaby za sobą również zagrożenia związane z innymi
dokumentami rangi regionalnej i lokalnej. Brak, rozporządzenia WKW jako elementu odwoławczego
dla tych dokumentów, w szczególności dla aktów planistycznych i decyzji administracyjnych,
spowodowałoby istotną dysproporcję w udziale zagadnień środowiskowych na proces podejmowania
decyzji właściwych organów. Warto podkreślić, że przepisy wprowadzone w WKW RW nie stanowią
wystarczającego szczegółowego uzasadnienia dla lokalnych warunków panujących w zlewni Iny.
Ocena skutków wariantu „zero” dla środowiska
Brak opracowania w zlewni Iny warunków korzystania z wód na poziomie lokalnym może mieć
zasadniczy wpływ na nieosiągnięcie przez niektóre jednolite części wód zakładanych u wymaganych
przez RDW celów środowiskowych. W wyniku braku szczegółowych norm, jakimi są niniejsze WKW
obszar zlewni pozbawiony byłby możliwości rozwoju, zachowania równowagi bilansowej i spójności
oraz dążenia do zneutralizowania lokalnych negatywnych trendów, występujących specyficznie na
terenie zlewni, a których nie ujęto w rozporządzeniu WKW regionu wodnego.
Skala zagrożeń, procent silnie zmienionych części wód, przeważający dwukrotnie nad naturalnymi
odcinkami cieków wskazuje na konieczność wprowadzenia indywidualnych ograniczeń, co autorzy
projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny uczynili wskazując precyzyjnie cieki lub ich odcinki dla
których rozszerzono lub zaostrzono ograniczenia w ich wykorzystaniu.
Istotne znaczenie przy braku wprowadzenia WKW zlewni Iny będzie zauważalne w dalszej
perspektywie, gdy nastąpi planowane w MPZP i Studiach zagospodarowania gmin rozszerzenie
obszarów uprzemysłowionych, w których pojawią się nowi użytkownicy wód. Brak wprowadzenia
ograniczeń dla poborów bezzwrotnych lub obowiązujących lokalnie zakazów wprowadzania ścieków
do wód mogłoby skutkować zwiększeniem presji środowiskowych lub nawet powstaniem nowych
zagrożeń, dotychczas nienotowanych. Brak prewencyjnych przepisów w skali zlewni osłabiałoby
skuteczność ogólnych wytycznych rozporządzenia WKW regionu wodnego.
Ogólna ocena wariantu „zero” wypada niekorzystnie przede wszystkim z punktu widzenia spełnienia
celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, mniej w odniesieniu do wód podziemnych.
Opis i analiza wariantów (zapisów) alternatywnych
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Do przeanalizowanych w prognozie, możliwych do zastosowania optymalizacji dla niektórych zapisów
rozporządzenia należą:
-



Dokonanie korekty edycyjnej polegającej na usunięciu niepotrzebnych kropek w numeracji
paragrafów 2 i 6;
Włączenie treści paragrafu 5 jako ustępu do treści paragrafu 4. Definicja poboru
bezzwrotnego stanowi uzupełnienie treści ograniczenia zamieszonego w paragrafie 4.
Uzupełnienie treści Uzasadnienia o możliwe skutki zapisów dla użytkowników oraz organów,
będących stosować przyjęte zapisy, np. o wskazanie możliwych decyzji odpowiednich
organów dotyczących przeglądu pozwoleń wodnoprawnych czy rewizji i uspójnienia
postanowień MPZP gmin jeśli będzie to wymagane.
Uzupełnienie treści Uzasadnienia o wskazanie działań monitoringowych i kontrolnych,
podejmowanych w oparciu i poprzez efekt postanowień Rozporządzenia WKW zlewni rzeki
Iny dla Dyrektora RZGW w Szczecinie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaleca się wprowadzenie zmian do zapisów projektu
rozporządzenia WKW:
istotność

Rodzaj rekomendacji
Istotna – możliwa do wprowadzenia do WKW
Istotna – możliwość wprowadzenia do WKW wskazana do rozważenia
O mniejszym stopniu istotności
Niedotycząca WKW wprost

paragraf
2; 6

Czego dotyczy zmiana i uzasadnienie

Korekta edycyjna

5

Treść paragrafu 5 należałoby włączyć jako
ustęp do treści paragrafu 4

Uzasadnienie

Należy rozważyć uzupełnienie treści
punktu 3.1 Uzasadnienia o możliwe skutki
zapisów dla użytkowników oraz organów,
będących stosować przyjęte zapisy, np. o
wskazanie
możliwych
decyzji
odpowiednich organów dotyczących
przeglądu pozwoleń wodnoprawnych czy
rewizji i uspójnienia postanowień MPZP
gmin jeśli będzie to wymagane.

Proponowana zmiana
Polega na usunięciu niepotrzebnych kropek w numeracji
paragrafów 2 i 6.
5. Zawarte w przepisach §4, ust. 1-4 określenie „pobór
bezzwrotny” oznacza pobór wód powierzchniowych, przy
którym całość pobranej wody powierzchniowej nie zostaje
jednocześnie odprowadzona do tego samego zasobu, z
którego nastąpił pobór.
Powyższe ograniczenia skutkują:
- podjęciem natychmiastowych działań przez właściwe
ograny, regulujące dostęp do zasobów wodnych poprzez
wydawanie pozwoleń wodno prawnych i zintegrowanych
(starostwa, marszałkowie, RZGW) tj.:
o
obowiązek przeglądu obowiązujących
pozwoleń wodnoprawnych na pobór
bezzwrotny
ze
wskazanych
w
paragrafie 4.1 cieków oraz ich
dopływów, pod kątem ewentualnego
przekroczenia
ustalonych
dopuszczalnych
wartości
poboru
bezzwrotnego. W razie przekroczenia
wartości
dopuszczalnej
wielkości
poboru, określonej w paragrafie 4.3
oraz 4.4 Rozporządzenia właściwy
organ jest obowiązany do ograniczenia
pozwolenia wodno prawnego z urzędu,
na mocy art. 136 ust.2 Prawa wodnego,
w związku z art. 136 ust. 1 pkt 7 Prawa
wodnego.
o
obowiązek
odmowy
wydania
pozwolenia wodno prawnego na pobór
bezzwrotny dla nowych użytkowników,
korzystających
z
wód
cieków
określonych w paragrafie 4.1 oraz ich
dopływów. Odmowa w oparciu art. 126
Prawa wodnego, dotyczy także
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Uzasadnienie

Na końcu Uzasadnienia można rozważyć
rozwinięcie zapowiedzi monitoringu i
rewizji postępów we wdrażaniu WKW
zlewni Iny przez RZGW w Szczecinie, w
razie przyjęcia w trakcie przeprowadzania
OOŚ WKW zlewni Iny takich założeń.

użytkowników starających się o
przedłużenie wygasłego po wejściu w
życie
niniejszego
Rozporządzenia,
pozwolenia wodnoprawnego na pobór
bezzwrotny z cieków określonych w
paragrafie 4.1 oraz ich dopływów, jeśli
pobór przekraczałaby wartości poboru
wymienione w paragrafie 4 ust. 3 i 4
projektu Rozporządzenia.
- podjęciem przez użytkowników wód :
o
posiadających ważne uprawnienia do korzystania
z poboru bezzwrotnego na ciekach wskazanych w
paragrafie 4.1 oraz ich dopływach, a jednocześnie
przekraczających wielkość poboru, określonego w
paragrafie 4.3 oraz 4.4 Rozporządzenia, działań
dostosowawczych do zmniejszenia poboru wód
do dozwolonej granicy wielkości,
o
nowych, a chcących rozpocząć korzystanie z tych
wód, opracowania operatów wodnoprawnych
dostosowanych do wymogów całkowitego zakazu
wykorzystania wód na odcinkach cieków
wskazanych w paragrafie 4.1 oraz na ich
dopływach, tj. działalność w technologii opartej na
poborach zwrotnych.
Wskazane skutki regulacji postanowień niniejszego
Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód zlewni rzeki Iny, Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej ma za zadanie monitorować oraz
stosować jako jedno z narzędzi weryfikacyjnej kontroli
gospodarowania wodami na podstawie między innymi art.
156 ust.1 pkt.2 Prawa wodnego.
Do podejmowanych działań monitoringowych i kontrolnych,
przewidywanych do zastosowania przez Dyrektora RZGW w
Szczecinie, będzie głównie należeć:
o
coroczna inwentaryzacja zmienionych lub
cofniętych (na mocy art. 136 ust.1 pkt7 Prawa
wodnego) - przez właściwe do wydania pozwoleń
wodnoprawnych
organów
decyzji
administracyjnych w oparciu o art. 128 ust. 5 z
uwzględnieniem skutków waloryzacji pozwoleń,
wymuszonych przez postanowienia niniejszego
Rozporządzenia – dokonywanych przez te ograny,
o
weryfikacja treści nowowydanych przez właściwe
organy
pozwoleń
wodnoprawnych,
przekazywanych do katastru wodnego na
podstawie obowiązku określonego przez art. 155
ust.1, a także ich uzasadnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem
obowiązkowych
treści,
określonych w art. 128 ust. 1 pkt. 2,7a,8,9,9a.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU WDRAŻANIA USTALEŃ DOKUMENTU
Zgodnie z Art. 55 ust. 5 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany
prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone w niniejszej prognozie analizy nie wykazały możliwości generowania istotnych
negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska w skali całej zlewni.
Zidentyfikowano natomiast potencjalne oddziaływania negatywne w skali lokalnej, dotyczące odcinka
Pęzinki której dotyczy wprowadzana przez projekt rozporządzenia zamiana rozdziału wód. Badaniem
zmian stanu środowiska w zakresie komponentów objętych przewidywanym oddziaływaniem w
ramach zadań statutowych zajmują się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki
Inspektor ochrony środowiska. Nie ma więc potrzeby określania dodatkowych obowiązków w tym
zakresie, niemniej wskazany aspekt, w szczególności kondycja ekosystemów zależnych od wód w
obrębie objętego potencjalnym oddziaływaniem odcinka Pęzinki powinna być przedmiotem
uszczegółowionych badań monitoringowych.
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Osobnym aspektem analizowanego zagadnienia jest natomiast monitoring realizacji postanowień
analizowanego rozporządzenia. Definiując monitoring wdrażania zapisów WKW zlewni rzeki Iny,
autorzy Prognozy odnieśli się do próby odpowiedzi na pytanie czy przepisy WKW są zrozumiałe,
realizowane oraz czy przynoszą spodziewane efekty – osiągnięcie wyznaczonych celów
środowiskowych części wód. Innym aspektem monitoringu jest również próba śledzenia aktualności
doboru szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze zlewni
rzeki Iny.
Proponuje się wyróżnić dwa zasadnicze cykle ocen, powiązane z długookresowymi zbiorami danych,
do których zaliczyć można:
- 6 letni cykl sporządzania strategii, planów, programów działań, warunków korzystania z wód
regionu wodnego i innych dokumentacji powiązanych z długoterminowym planowaniem w
gospodarowaniu wodami wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej;
- 3 letni cykl monitorowania rocznych sprawozdań ze stanu środowiska sporządzanych przez WIOŚ,
nowowydanych pozwoleń wodnoprawnych, ewentualnych weryfikacji istniejących pozwoleń
wodnoprawnych, wydanych stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, ewentualnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Aby ocenić skutki postanowień projektu rozporządzenia WKW zlewni Iny na wyznaczone cele
środowiskowe oraz ich uszczegółowienie, którymi mogą być wprowadzane szczegółowe wymagania
dla zlewni, proponuje się zbadanie realizacji wymagań a następnie zestawienie tak uzyskanych
wyników z ograniczeniami. Łącznie ze szczegółowymi wymaganiami i/lub priorytetami w korzystaniu
z wód ograniczenia można zestawić w pary wzajemnie oddziałujących i uzupełniających się
przepisów, razem tworzących pewną normę, która należałoby poddać ocenie. Ocena ta powinna
mieć wymiar jakościowy oraz ilościowy, odpowiednio do badanych par środków.
WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY
Projekt analizowanego rozporządzenia w swej zawartości nie porusza i nie zawiera propozycji
nowych, zupełnie dotąd niezbadanych rozwiązań lub uregulowań, wyznaczając szczegółowe ramy
korzystania z wód na terenie zlewni. Dlatego w tym kontekście autorzy nie napotkali istotnych
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Niemniej gospodarka i ochrona wód wciąż są dziedzinami aktywnych badań i analiz w kontekście
interakcji działalności człowieka i szeroko pojętego środowiska. Wszystkie dokonane w niniejszym
dokumencie analizy i eksperckie oceny potencjalnych oddziaływań zastosowanych przepisów na
osiągnięcie celów środowiskowych przez wody, jak również propozycje zapisów alternatywnych,
mających na celu uzupełnienie projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód zlewni Iny, zostały oparte o najbardziej aktualne dane, gromadzone na potrzeby sporządzenia
rozporządzenia oraz innych dostępnych źródeł.
Niewątpliwą trudnością w trakcie prowadzonych analiz było precyzyjne oszacowanie możliwego
wpływu zapisów rozporządzenia mówiących o zmianie wielkości rozdziału wód na dolinę Pęzinki i
znajdujące się w jej obrębie ekosystemy zależne od wód. Bez szczegółowych badań terenowych nie
jest to możliwe, dlatego element ten powinien być przedmiotem szczególnej uwagi w ramach
prowadzonego monitoringu.
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7.2 INFORMACJE O ZESPOLE AUTORSKIM
mgr inż. Łukasz Szkudlarek - wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska. Laureat nagrody dla
najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego. Laureat nagrody dla
najlepszych absolwentów wydziału inżynierii środowiska. Jest członkiem stowarzyszenia Środowisko dla
Środowiska (www.sds.org.pl). Wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji ochrony środowiska.
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kontraktami na inwestycje wg międzynarodowych procedur UE,
Bank Światowy, - FIDIC oraz z Prawa Ochrony Środowiska na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz
środowiskowych oraz w zakresie ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
mgr Waldemar Bernatowicz – wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania i ochrony środowiska
geograficznego. Student studium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizacja w zakresie ochrony wód. Autor i współautor raportów i prognoz
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych. Laureat
nagrody dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego 2005.
Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Federalnej Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska. Członek
stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.
mgr Anna Jagiełło – Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada
wykształcenie wyższe z zakresu geologii, specjalizacja hydrogeologia. Odbyła studia podyplomowe z zakresu
Legislacji i Prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
studia podyplomowe z zakresu Systemów informacji geograficznej w ramach CKU Politechniki Wrocławskiej.
Wieloletni specjalista w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami i Zasobów Wodnych w Regionalnym
Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, uczestnik grup roboczych ds. presji i części wód w I cyklu
planowania RDW, utworzonych przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, ekspert II stopnia do oceny
merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 w dziedzinie „Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom/zabezpieczenia
przeciwpowodziowe”.
dr Adriana Trojanowska-Olichwer - Adiunkt w Zakładzie Geologii Stosowanej i Geoekologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska w
zakresie ekologii i ochrony wód, stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Członek Polskiego
Towarzystwa Limnologicznego (PTLim), Europejskiego Towarzystwa Badań Izotopowych (ESIR). Doświadczenie
w zakresie prac badawczych i naukowych w dziedzinie hydrobiologii. Autorka/współautorka 30 publikacji
naukowych oraz 9 ekspertyz i opracowań, w tym dotyczącego możliwości stosowania Europejskiego Indeksu
Ryb w Polsce – EFI oraz innych z zakresu oceny wpływu inwestycji na osiąganie celów wyznaczonych przez
RDW.
mgr inż. Katarzyna Poddębniak - Hałada - absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na
kierunku geografia (specjalizacja: kartografia) Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów inżynierskich na
kierunku gospodarka przestrzenna, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka i współautorka raportów oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć inwestycyjnych, dokumentów strategicznych, a także tekstów do publikacji kartograficznych oraz
turystycznych.
Katarzyna Tokarczyk - Dorociak – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Od
października 2003 roku adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. Laureatka nagrody fundacji im. Macieja Nowickiego na najlepszych absolwentów wyższych uczelni
w dziedzinie ochrony środowiska (2003 r.). Ukończyła ochronę środowiska na Akademii Rolniczej z
wyróżnieniem (część programu studiów realizowała na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w
Cottbus). W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” – Politechnika
Wrocławska. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży zagranicznych (półroczny staż w
Fundacji Euronatur w Bonn – tematyka europejska polityka ochrony środowiska, Niemcy, miesięczny staż nt.:
„Programowanie i wydatkowanie funduszy strukturalnych w Saksonii” (Saksońskie Ministerstwo Środowiska i
Rolnictwa, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Saksoński Bank Odbudowy, Prezydium Rządu Powiatu
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Chemnitz) oraz pracy zawodowej w Europejskim Centrum Proekologicznym. Jest członkiem założycielem
stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.
mgr Tomasz Zielski - Ukończył Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geologia ze
specjalnością hydrogeologia. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie
geologii górniczej. Uprawnienia hydrogeologiczne nadane przez Ministra Środowiska nr V-1600. Uprawnienia
geologa górniczego Wyższego Urzędu Górniczego nr Z-957. Uprawnienia geologiczno-inżynierskie nadane przez
Ministra Środowiska nr VII-1486.
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Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny
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