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I.

Podstawa realizacji pracy
Niniejsze opracowanie pn.: „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla

potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”, zostało
wykonane zgodnie z umową nr 124/10/Wn50/NE-wu-Tx/D zawartą w Warszawie w dniu
08.04.2010 r.

pomiędzy

Prezesem

Krajowego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej,

reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

II.

Zakres prac
Praca, zgodnie z ww. umową z dnia 08.04.2010r., została podzielona na dwa etapy.

Pierwszy etap prac objął następujące działania:


opracowanie charakterystyk regionów wodnych w oparciu o aktualne materiały
informacyjne,



opracowanie użytkowania wód w regionach wodnych (w szczególności
zlokalizowanie na warstwie GIS informacji o poborach wód oraz odprowadzanych
zanieczyszczeniach ze źródeł punktowych, rozproszonych i obszarowych
w obrębie jednostek bilansowych),



analizę pozwoleo wodnoprawnych na pobór wód i zrzut ścieków wraz z lokalizacją
poszczególnych użytkowników wód w jednostkach bilansowych.

Drugi etap prac objął następujące działania:


opracowanie

modelu

matematycznego

(komputerowego)

na

potrzeby

prowadzonych analiz bilansowych,


wykonanie obliczeo bilansowych wraz z tabelaryczną i graficzną (profile
hydrologiczne i hydrochemiczne) prezentacją wykonanych analiz,



wykonanie analizy stanu zasobów wodnych, sporządzenie wykazu jednostek
bilansowych wymagających szczegółowego rozpoznania w zakresie presji i ich
wpływu na stan wód.
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III.

Cel opracowania
Opracowanie ma na celu określenie szczegółowych wymagao, ograniczeo

i priorytetów w zakresie poborów wody oraz odprowadzania zanieczyszczeo ze źródeł
punktowych, rozproszonych i obszarowych dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy. Zasadniczą częścią pracy będą opracowane, w ramach II
etapu, ilościowe i jakościowe bilanse wodnogospodarcze, których wyniki posłużą do
ostatecznego sformułowania warunków korzystania z wód regionów wodnych.
Zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) warunki korzystania z wód regionu wodnego
zawierają szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych oraz priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla
osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Zatem, warunki korzystania z wód są
podstawowym narzędziem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami, a zarazem
ważnym instrumentem zarządzania zasobami wodnymi, nadrzędnymi nad pozwoleniami
wodnoprawnymi. Warunki korzystania z wód regionu wodnego są narzędziem
wspomagającym proces kształtowania sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, z uwzględnieniem potrzeb wynikających
z realnego

i uzasadnionego

interesu

publicznego

oraz

zapewnieniem

wszystkich

wykonalnych działao w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z wód na ich
stan.
Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód w regionie wodnym
jest wspomaganie wdrażania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
poprzez realizację działao zapewniających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz jego
poprawę.
Dla wprowadzenia w tematykę, w opracowaniu zamieszczono charakterystykę
regionów wodnych. Zgodnie z Umową poniższą charakterystykę opracowano w oparciu
o aktualne materiały informacyjne (m.in. dane statystyczne z Banku Danych Regionalnych za
rok 2008, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego itp.), materiały własne
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a także dostępną literaturę. W przypadku
identyfikacji znaczących oddziaływao antropogenicznych oparto się również na materiałach
uwzględniających wyniki wcześniejszych prac przeprowadzonych w pierwszym cyklu
planistycznym m.in. w zakresie analizy presji i wpływów zanieczyszczeo antropogenicznych.
Ponadto informacje na temat użytkowania wód pozyskiwane były podczas spotkao
konsultacyjnych Wykonawcy z przedstawicielami regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Zakres informacji do pozyskania dotyczył danych z pozwoleo wodnoprawnych w zakresie
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lokalizacji poszczególnych użytkowników wód, ilości pobieranej wody, ilości, stanu i składu
ścieków wprowadzanych do wód oraz terminu ważności decyzji.
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IV.

Charakterystyka regionu wodnego
1. Położenie geograficzne
Region wodny Ücker, którego powierzchnia wynosi ok. 14,7 km2 (rys. 1), położony jest

w obrębie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie polickim. Swym zasięgiem
obejmuje trzy niewielkie fragmenty gmin: Dobra (Szczecioska) – 1%, Kołbaskowo – 6,5%
i Police – 3% powierzchni.
Region wodny znajduje się w obrębie makregionu Pobrzeże Szczecioskie, a dokładnie
na niewielkim terenie zachodniej części mezoregionu Równiny Wkrzaoskiej oraz zachodniego
fragmentu Wzniesienia Szczecioskiego. Obszar Pobrzeża Szczecioskiego związany jest
z obniżeniem tektonicznym – kredową niecką szczecioską, ograniczoną od północnego –
wschodu tektonicznym wypiętrzeniem wału pomorskiego ze skałami okresu jurajskiego.
Wzniesienie Szczecioskie zbudowane jest z utworów czwartorzędowych, które zostały
zaburzone glacjotektonicznie (Kondracki, 1998).

2. Klimat
Region wodny Ücker charakteryzuje się klimatem umiarkowanym, o przewadze
wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych o prędkości 2 – 5 m/s
z częstotliwością występowania 40%. Powierzchnia lasów, które występują w północnej
części regionu wodnego (ok. 7,6 km2) determinują wysoką wilgotnośd powietrza w tej części
regionu wodnego. Średnia roczna temperatura kształtuje się na poziomie 8,5°C, a średnia
roczna wysokośd opadów 500 - 600 mm. Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie zwłaszcza lipiec. Natomiast najdłuższy okres bezopadowy przypada na marzec, maj
i październik (KZGW, 2010).
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Rysunek 1. Region wodny Ücker w granicach RZGW Szczecin (www.rzgw.szczecin.gov.pl)

13

Projekt: „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”, MGGP S.A.

3. Obszary chronione przyrodniczo
Ochrona przyrody ma na celu zachowanie stabilności ekosystemów oraz utrzymanie
bioróżnorodności. Działania te realizowane są m.in. poprzez wprowadzanie form ochrony
przyrody o zróżnicowanej randze i ograniczeniach, ustanowione na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.).
W regionie wodnym występują obszary Natura 2000, ustanowione na mocy dyrektyw
unijnych – obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk
(SOO). Obszary te mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności poprzez
ochronę zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
W regionie wodnym Ücker występują dwa obszary specjalnej ochrony ptaków:
Jezioro Świdwie (PLB320006) oraz Ostoja Wkrzaoska (PLB320014), które zajmują
powierzchnię ok. 7,87 km2 co stanowi 53,5% powierzchni regionu wodnego. Specjalny obszar
ochrony siedlisk – Jezioro Stolsko (PLH320063) zajmuje powierzchnię 0,123 km2 (0,8%
powierzchni regionu wodnego).

4. Budowa geologiczna
Region wodny Ücker związany jest z tektonicznym obniżeniem – kredową niecką
szczecioską, obrzeżoną od północnego-wschodu wychodniami jury wału pomorskiego.
W obrębie niecki szczecioskiej wyróżnia się drugorzędowe struktury o charakterze wyniesieo
antyklinalnych i obniżeo synklinalnych, którym towarzyszą uskoki ułatwiające migrację
solanek z głębszego podłoża (Wiśniowski, 2007). Na obszarze regionu wodnego zaznacza się
poduszka solna Szczecina, charakteryzująca się zróżnicowaną miąższością. Ruchy tektoniczne
związane z tektoniką solną trwały do trzeciorzędu włącznie. W południowej części regionu
wodnego występują utwory czwartorzędowe, wśród których przeważają osady plejstocenu –
gliny zwałowe. W obrębie moren spiętrzonych glacitektonicznie występują porwaki utworów
starszych od czwartorzędu. Na zachód od Barnisława znajdują się piaski wodnolodowcowe
stadiału głównego zlodowacenia północnopolskiego (Piotrowski, 1981). W obszarze regionu
wodnego na zachód od miejscowości Rzędziny występują holoceoskie torfy niskie. Natomiast
w północnej części regionu wodnego, na północ i zachód od miejscowości Dobieszczyn
można wyróżnid czwartorzędowe piaski eoliczne w wydmach oraz towarzyszące im piaski
eoliczne ze żwirami równin rzeczno – rozlewiskowych. Znaczna powierzchnia północnej
części regionu wodnego pokryta jest przez plejstoceoskie piaski ze żwirami. Na południe od
miejscowości Dobieszczyn znajdują się gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe fazy
pomorskiej (stadiał główny) zlodowacenia północnopolskiego oraz pochodzące z tego
14
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samego okresu piaski ze żwirami występujące na piaskach i żwirach lodowcowych (Dobracka,
1982).

5. Warunki hydrogeologiczne
5.1 Charakterystyka hydrogeologiczna
W regionie wodnym Ücker poziom wodonośny związany jest z utworami
czwartorzędowymi, które stanowią główny użytkowy poziom wodonośny. W północnej
części regionu wodnego poziom ten występuje generalnie na głębokości 0-10 m. Na południe
od miejscowości Dobieszczyn głębokośd wzrasta od 10 do 20 m. Warstwę wodonośną budują
osady piaszczysto-żwirowe. W stropie występują często przewarstwienia namułów i torfów.
Średnia miąższośd warstwy wodonośnej wynosi 7-10 m, maksymalna 25-30 m. Występują
wody o zwierciadle swobodnym, miejscami izolowane od powierzchni torfami.
W miejscowości Dobieszczyn i Poddymin wykonano dwa otwory wiertnicze w utworach
czwartorzędowych, których charakterystykę przestawiono w tabeli 1 (Dobracka, 1982).
Miejscowośd Poddyminy zlokalizowana jest na granicy regionu wodnego Ücker na
południowy – wschód od miejscowości Dobieszczyn.
W części południowej regionu wodnego strop pierwszego użytkowego poziomu wód
w utworach czwartorzędowych występuje na głębokości 40 – 70 m. Na zachód od
miejscowości Bobolin znajdują się obszary występowania wód zawieszonych w glinach
zwałowych. Natomiast na północ występują tereny podmokłe. W okolicach miejscowości
Bobolin wykonano dwa otwory wiertniczne oraz w okolicach miejscowości Barnisław jeden.
W tabeli 1 zamieszczono charakterystykę poniższych otworów.
Tabela 1. Dane pochodzące z otworów wiertniczych.
Parametr
Dobieszczyn
Poddymin
Bobolin (1) Bobolin (2) Barnisław
głębokośd otworu
20,0
18,5
95,0
50,0
68,0
3
wydajnośd maksymalna *m /h]
6,0
2,1
34,0
22,0
depresja [m]
8,8
6,9
14,8
5,8
wysokośd ustalonego zwierciadła
2,9
5,3
37,7
29,9
64,0
wody [m n.p.m.]
wysokośd nawierconego zwierciadła
2,9
6,7
10,1
20,7
33,5
wody [m n.p.m.]
głębokośd ustalonego zwierciadła
17,7
19,7
25,0
32,6
10,5
wody [m]
głębokośd nawierconego zwierciadła
17,7
18,3
52,6
41,6
44,0
wody [m]
ciśnienie hydrostatyczne wody *m+
0,0
1,4
27,6
9,2
33,5
Źródło: Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (Dobracka E., 1997 ark. Tanowo; Hoc R.,
Fuszara P., 2000 ark. Dołuje)
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Poziom

czwartorzędowy

zasilany

jest

głównie

przez

infiltrację

opadów

atmosferycznych. Mioceoskie piaski mułkowate i mułki występujące w południowo –
zachodniej części regionu wodnego mogą byd dobrym kolektorem wód podziemnych, są one
jednak mało rozprzestrzenione i nie jest znana ich miąższośd, co utrudnia określenie
możliwości zasobowych tego poziomu (Piotrowski, 1981).
W południowej części regionu wodnego znajduje się niewielki fragment GZWP nr 122
– Dolina kopalna Szczecin. GZWP został wydzielony w obrębie czwartorzędowego piętra
wodonośnego i obejmuje poziomy: międzyglinowy środkowy i podglinowy. Średnia
głębokośd ujęd wynosi 60 m, zasoby dyspozycyjne dla całego GZWP – 37 440 m3/d
(Skrzypczyk i in., 2003). Powierzchnia zbiornika wynosi 151 km2 (obszar ochronny stanowi
29,5 km2) i prawie w całości (99%) posiada on wysoką odpornośd na zanieczyszczenia (Bącik
i in., 2006). Granice głównego zbiornika wód podziemnych przedstawiono na mapie nr 1.

5.2 Odwzorowanie

położenia

granic

jednolitych

części

wód

podziemnych

z uwzględnieniem rejonów wodnogospodarczych
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych w regionie wodnym Ücker
wydzielono jedną JCWPd o powierzchni 14,7 km2 (JCWPd nr 3).
W regionie wodnym Ücker wyróżniono rejon wodnogospodarczy o nazwie
Lewobrzeżna Dolna Odra (Gunica - Ücker) (S-V A, S-V B, S-V C, S-V D).
Przebieg granic w/w jednostek zobrazowano na mapie nr 1.

5.3 Identyfikacja presji i oddziaływao zmian zwierciadła wody
W regionie wodnym Ücker nie stwierdzono obszarów o istotnych zmianach
zwierciadła wód podziemnych wywołanych czynnikami antropogenicznymi i naturalnymi
(Bącik i in., 2006).

6. Zarys hydrograficzno-hydrologiczny
6.1 Ogólna charakterystyka
Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP), na obszarze regionu
wodnego Ücker nie zidentyfikowano żadnych istotnych cieków. W regionie wodnym Ücker
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występuje jedna SCWP – Obszar Dorzecza Ücker w granicach RZGW Szczecin, o powierzchni
ok. 14,7 km2.

7. Obszary chronione
Zgodnie z RDW, rejestr obszarów chronionych prowadzony jest dla ochrony
znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyznaczonych w celu
zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. Zapisy RDW dotyczące
m.in. rejestru obszarów chronionych zostały transponowane do prawa polskiego ustawą –
Prawo wodne.
W regionie wodnym Ücker wyznaczono obszary, które zostały ujęte w rejestrze
obszarów chronionych, w tym:


obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; w tym obszary
wyznaczone na mocy dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie
ochrony dzikich ptaków (z późn. zm.), transponowanej przez ustawę z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.), a w szczególności przez:
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz.
2313),
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 179, poz. 1275),
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226),
oraz na mocy dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (z późn. zm.),
transponowanej również przez ustawę o ochronie przyrody, a w szczególności
przez nieaktualne już rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr
94, poz. 795), uchylone przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U.
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Nr 77, poz. 510); w obszarze regionu wodnego Ücker wyznaczono 2 obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków.
Graficzne odwzorowanie obszarów chronionych przedstawione zostało na mapie
nr 2.
W przypadku wykazu obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia
komunalnego, stanowiącego element wdrażania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych, zasięg występowania obszaru obejmuje
teren całego kraju. Z uwagi na powyższe mapa wykazu obszarów wrażliwych na substancje
biogenne pochodzenia komunalnego nie została załączona.

8. Charakterystyka społeczno-gospodarcza
8.1 Demografia
Na obszarze regionu wodnego Ücker znajdują się dwie większe miejscowości
zlokalizowane w jego południowej części: Bobolin i Barnisław. Z informacji uzyskanych
w gminie Kołbaskowo wynika, że miejscowośd Bobolin zamieszkuje ok. 165 osób, natomiast
Barnisław ponad 290 osób. W północnej części regionu wodnego nie ma większych
miejscowości, a częśd ta prawie zupełnie jest niezamieszkała.

8.2 Profil gospodarczy i użytkowanie regionu wodnego
48,3% powierzchni regionu wodnego Ücker tj. 7,1 km2 (7 100 ha) stanowią tereny
rolne, natomiast pozostałe 51,7% powierzchni regionu wodnego tj. 7,6 km2 (7 600 ha) to lasy
oraz tereny zielone. Wśród terenów rolnych można wyróżnid: grunty orne (529 ha, tj. 74,5%
powierzchni terenów rolnych), strefę upraw mieszanych (113 ha, tj. 16% powierzchni
terenów rolnych) oraz łąki (67 ha, tj. 9,5% powierzchni terenów rolnych). Wielkośd hodowli
zwierząt gospodarskich w regionie wodnym Ücker wynosi ok. 42 DJP. Średnia wielkośd DJP
przypadająca na ha użytków rolnych w regionie wodnym Ücker wynosi 0,06. Natomiast
średnia wielkośd hodowli zwierząt gospodarskich w poszczególnych gminach przedstawia się
następująco: Kołbaskowo – 0,06 DJP/ha użytków rolnych, Dobra (Szczecioska) – 0,16 DJP/ha
użytków rolnych, Police – 0,28 DJP/ha użytków rolnych. Dane o wielkości hodowli zwierząt
gospodarskich pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. (www.stat.gov.pl).
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9. Kierunki

rozwoju

wynikające

z

analizy

wojewódzkich

planów

zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki wodnej
Kierunki rozwoju obszaru położonego w granicach regionu wodnego Ücker
opracowano

wykorzystując

Plan

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

zachodniopomorskiego. Region wodny Ücker swoim zasięgiem obejmuje 0,06% tego
województwa.
Jako główny cel opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego wyszczególniono poprawę stanu środowiska poprzez określenie
kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego. Do podstawowych kierunków
związanych z dziedziną gospodarki wodnej zaliczono:
 opracowanie planów ochrony obszarów chronionych z udziałem samorządu
województwa w celu realizacji polityki przestrzennej województwa,
 współpracę w zakresie transgranicznych obszarów chronionych,
Główne problemy powodujące zanieczyszczenie środowiska wodnego to:
 zrzuty z sieci kanalizacji miejskiej i wiejskiej,
 spływy powierzchniowe,
 brak kanalizacji.
W celu poprawy stanu środowiska należy chronid zasoby ilościowe i jakośd wód oraz
uporządkowad gospodarkę ściekową.

10. Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych
Ocena stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód podziemnych
wykonana została w 2008 roku w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) i opublikowana w „Raporcie…” (Hordejuk i in., 2008).
Ocena ta jest sporządzona dla podziału na 161 JCWPd.
Obecnie obowiązujący jest podział na 172 JCWPd, dla którego nie wykonano oceny
stanu wód podziemnych. Mimo to poniżej przytoczono ocenę stanu JCWPd z 2008 r. gdyż
granice JCWPd w regionie wodnym Ücker, w nowym podziale nie uległy zmianie.
Wyniki oceny stanu w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych
przedstawiono w tabeli 2 i 3.
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Tabela 2. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWPd na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
STAN
dobry
liczba części wód
w regionie wodnym

słaby

1

RAZEM
1

Źródło: Raport o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla obszarów dorzeczy
zgodnie z wymaganiami RDW, PIG, 2008

Tabela 3. Klasyfikacja stanu ilościowego JCWPd na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
STAN
dobry
liczba części wód
w regionie wodnym

słaby

1

RAZEM
1

Źródło: Raport o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla obszarów dorzeczy
zgodnie z wymaganiami RDW, PIG, 2008

Powyższe wyniki oceny stanu wód podziemnych są tożsame z oceną stanu przyjętą
w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. Ponieważ ocena stanu,
przyjęta w ramach PGW, była zasadniczym elementem w zakresie wykonania oceny ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód oraz wyznaczenia
odstępstw od celów środowiskowych, wyniki tych prac są adekwatne do wyników oceny
stanu z „Raportu…”(Hordejuk i in., 2008).

10.1 Obszary chronione
Monitorowanie stanu ochrony obszarów wyznaczonych na mocy Dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory, odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi w krajowym dokumencie
transponującym zapisy w/w dyrektyw tj. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Dla pozostałych obszarów chronionych wymienionych w załączniku IV RDW, tj. dla:
 obszarów wyznaczonych jako tereny wrażliwe na substancje biogenne pochodzenia
komunalnego na mocy dyrektywy 91/271/EWG,
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 obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
prowadzona jest ocena stanu wód powierzchniowych znajdujących się na ich obszarze.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie przedmiotowych zadao wynikających z w/w
aktów prawnych są służby Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do tej pory ocena
stanu obszarów chronionych nie została wykonana.

11. Podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływao antropogenicznych
i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych
11.1 Punktowe źródła emisji zanieczyszczeo
Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód są ścieki z punktowych
źródeł zanieczyszczeo. W obszarze regionu wodnego Ücker nie został zinwentaryzowany
żaden punkt zrzutu ścieków posiadający pozwolenie wodnoprawne.

11.2 Rozproszone źródła emisji zanieczyszczeo
W obszarze regionu wodnego Ücker nie zostały zinwentaryzowane niekontrolowane
zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych. Miejscowości Bobolin oraz Barnisław w całości są
skanalizowane, natomiast północna częśd regionu wodnego nie jest zamieszkała.

11.3 Obszarowe źródła emisji zanieczyszczeo
Zużycie nawozów sztucznych
W regionie wodnym Ücker w 2008 r. na 0,01 km2 (1 ha) użytków rolnych zużyto
średnio 76,0 kg nawozów azotowych i 24,2 kg nawozów fosforowych w przeliczeniu na czysty
składnik. Wielkośd zużycia azotu i fosforu w regionie wodnym obliczono jako średnią ważoną,
gdzie wagą była powierzchnia

użytków rolnych (CORINE Land Cover). W tabeli 4 i 5

przedstawiono zużycie nawozów mineralnych, w przeliczeniu na czysty składnik, w latach
2002 – 2008 (www.stat.gov.pl).
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Tabela 4. Zużycie nawozów azotowych w latach 2002 - 2008
województwo
zachodniopomorskie
Źródło: Opracowano na podstawie BDR

Zużycie nawozów azotowych
2
w kg N na 0,01 km (1 ha) użytków rolnych na rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
65,7
63,7
63,0
66,5
65,8
68,8
76,0

Tabela 5. Zużycie nawozów fosforowych w latach 2002 - 2008
województwo
zachodniopomorskie
Źródło: Opracowano na podstawie BDR

Zużycie nawozów fosforowych
2
w kg P na 0,01 km (1 ha) użytków rolnych na rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
18,1
17,3
17,1
19,5
17,8
22,1
24,2

Depozycja zanieczyszczeo z atmosfery
Roczne obciążenie powierzchniowe regionu wodnego Ücker ładunkami azotu
ogólnego i fosforu ogólnego, wniesionymi przez opady atmosferyczne w 2008 r.,
opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach
Paostwowego Monitoringu Środowiska. Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami azotu
ogólnego wynosiło 1265 [kg N/km2] (12,65 [kg N/ha]), natomiast ładunkami fosforu
ogólnego 34,1 [kg P/ km2] (0,341 [kg P/ha]).
Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami azotu ogólnego i fosforu ogólnego
przedstawiono na rysunku 2 i 3.

Rysunek 2. Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami azotu ogólnego *kg N/ha+ wniesionymi
przez opady atmosferyczne w 2008 r. (Opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony
Środowiska uzyskanych w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska)
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Rysunek 3. Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami fosforu ogólnego *kg P/ha+ wniesionymi
przez opady atmosferyczne w 2008 r. (Opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony
Środowiska uzyskanych w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska)

11.4 Pobory wody
Wody podziemne

W regionie wodnym Ücker podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do
spożycia jest czwartorzędowy poziom wodonośny. Użytkowanie wód podziemnych jest
jednak niewielkie i wiąże się z ujęciem wiejskim w miejscowości Bobolin (numer 10310037),
dla którego pobór rzeczywisty w roku 2007 wyniósł 5768 m3. Brak jest decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym na pobór wody. W części południowej regionu wodnego miejscowośd
Barnisław zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wody podziemnej w Warniku gm. Kołbaskowo
(czyli już z regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego). Północna częśd regionu
wodnego nie jest natomiast zwodociągowana i zaopatrzenie w wodę oparte jest
o indywidualne ujęcia wód podziemnych.
Brak zatwierdzonych stref ochronnych terenów ochrony pośredniej ujęd wód
podziemnych znajdujących się na obszarze regionu wodnego Ücker.
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V.

Charakterystyka hydrologiczna (SSQ, SNQ, QN) dla przekrojów

zamykających scalone części wód powierzchniowych
W ramach opracowywanych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
podstawą do określenia warunków korzystania z wód regionu wodnego jest ocena zasobów
wodnych. W przypadku przedmiotowej pracy istnieje koniecznośd sporządzenia bilansów
wodnogospodarczych dla scalonych części wód powierzchniowych (SCWP). W obrębie
scalonej części wód DO1006 brak jest istotnych cieków. W związku z tym dla regionu
wodnego Ücker nie wykonano obliczeo przepływów SSQ.
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VI.
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