- Projekt ROZPORZĄDZENIE NR …../ 2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia ………………. 2014 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, zwanego dalej „regionem wodnym”, określające:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych
celów środowiskowych;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla
wskazanych jednolitych części wód, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych.
Rozdział II
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego,
wynikające z ustalonych celów środowiskowych
§ 2. 1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących, wymaga się
zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego.
2. Wartość przepływu nienaruszalnego nie może być mniejsza niż iloczyn współczynnika k
oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia, zwanego dalej „SNQ”, o ile w warunkach
korzystania z wód zlewni w regionie wodnym nie postanowiono inaczej.
3. Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik
nr 1 do rozporządzenia.
4. W przypadku, gdy iloczyn współczynnika k i SNQ jest mniejszy od najniższego niskiego
przepływu z wielolecia, zwanego dalej „NNQ”, wartość przepływu nienaruszalnego nie może być
mniejsza niż NNQ.
§ 3. 1. Ustala się wymagania w zakresie zachowania ciągłości morfologicznej cieku, niezbędne
dla zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 201 2 r. poz. 951 i 1513 oraz 2013 r.
poz. 21 i 165
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dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód, zróżnicowane według podziału wód
powierzchniowych na:
1) cieki lub ich odcinki szczególnie istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej
dla obszaru dorzecza Odry, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej
jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód –
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest
warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód –
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu
wodnego, które są miejscami tarlisk i dorastania form młodocianych gatunków ichtiofauny
wrażliwych na przerwanie tej ciągłości – określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
4) pozostałe cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości
morfologicznej nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dobrego stanu lub potencjału
ekologicznego wód.
§ 4. 1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior
wymaga się nieprzekraczania poziomu naturalnej tolerancji jeziora.
2. Jednolite części wód jezior, w których z uwagi na nasilenie presji antropogenicznej
nastąpiło przekroczenie poziomu naturalnej tolerancji jeziora oraz jednolite części wód jezior
lobeliowych uznaje się za priorytetowe pod względem ochrony.
3. Wykaz jednolitych części wód jezior, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „jeziorami
priorytetowymi”, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 5. Dla uzyskania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych wymaga się aby
korzystanie z wód podziemnych nie powodowało:
1) niespełnienia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód
powierzchniowych;
2) szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;
3) dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód
podziemnych;
4) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby spowodować
dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód
podziemnych.
Rozdział III
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 6. 1. Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych:
na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;
na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;
na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych;
na potrzeby przemysłu;
na potrzeby chowu i hodowli zwierząt;
na potrzeby upraw rolnych i leśnych;
na potrzeby energetyki wodnej;
na potrzeby transportu wodnego;
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10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.
2. Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku, gdy występuje
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego
użytkownika, z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
3. O wyższości priorytetu, o którym mowa w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa.
4. Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują na obszarze regionu wodnego, za
wyjątkiem zlewni, dla których ustalono warunki korzystania z wód zlewni.
Rozdział IV
Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części
albo dla wskazanych jednolitych części wód
niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych
§ 7. 1. Korzystanie z powierzchniowych wód płynących nie może powodować redukcji
przepływu w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego.
2. Dla poborów zwrotnych dopuszcza się obniżenie wartości przepływu nienaruszalnego,
o której mowa w § 2 ust. 2 o 50%, ale nie mniej niż do NNQ, pod warunkiem zastosowania
rozwiązań technicznych zapewniających wypełnienie koryta cieku pomiędzy miejscem poboru,
a miejscem zrzutu, odpowiadającego co najmniej przepływowi nienaruszalnemu, którego wartość
jest określona zgodnie z § 2 ust. 2 i 4.
3. Wartość przepływu nienaruszalnego określonego na podstawie ust. 2 nie może być mniejsza
od wartości przepływu wymaganego dla pracy przepławki.
4. Korzystanie z powierzchniowych wód płynących jest możliwe pod warunkiem
jednoznacznego określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego umożliwiającego pomiar
jego wartości.
§ 8. 1. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym
nie może powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego z powodu zmiany
wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń
służących klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych ściekach.
2. Wprowadzanie ścieków, do wód powierzchniowych o stanie poniżej dobrego, nie może:
1) pogarszać wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, które zadecydowały o stanie wód poniżej
dobrego, o ile pozwalają na to najlepsze dostępne techniki, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.
zm.2));
2) powodować przekroczenia wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych, substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu wód, innych niż
określone w pkt 1, ustalonych dla stanu dobrego wód powierzchniowych.
3. W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z nowych instalacji służących do
oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w ust. 1 i 2 odnosi się do odcinka cieku
w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie o gwarancji czasowej wystąpienia wraz
z wyższymi równej 90%.
4. W przypadku braku danych pomiarowych o przepływach w cieku lub w przypadku zbyt
krótkiego okresu wykonywania pomiarów tych przepływów dopuszcza się określenie wartości
przepływu, o którym mowa w ust. 3 jako iloczynu przepływu średniego z wielolecia, zwanego
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 201 2 r. poz. 1238 oraz z 2014 r.
poz. 40 i poz. 47.
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dalej SSQ i współczynnika W90%. Sposób wyznaczenia wartości współczynnika W90% został
określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
5. W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z istniejących instalacji służących
do oczyszczania ścieków, bez zmiany lub przy zmniejszeniu dopuszczonych w dotychczas
obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym ilości, stanu i składu wprowadzanych ścieków,
o spełnieniu wymagania określonego w ust. 1 i 2 stanowić będą wyniki pomiarów ilości i jakości
ścieków z okresu obowiązywania pozwolenia, świadczące o prawidłowej pracy instalacji służącej
do oczyszczania ścieków.
6. W przypadku zwiększenia dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu
wodnoprawnym ilości, stanu lub składu wprowadzanych ścieków z istniejących instalacji
służących do oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w ust. 1 i 2 odnosi się do
odcinka cieku w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie w cieku o gwarancji czasowej
wystąpienia wraz z wyższymi równej 90% oraz do przyrostu ładunków wprowadzanych
zanieczyszczeń.
7. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą wprowadzania do wód
powierzchniowych oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
§ 9. Ścieki wprowadzane do wód o stanie niższym od dobrego, nie mogą zawierać substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń, określonych w przepisach odrębnych.
§ 10. 1. Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest możliwe:
1) wyłącznie przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
2) pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
§ 11. 1. Piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych cieków lub ich odcinków, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy budowle piętrzące nie są
wyposażone w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy piętrzenia wód realizowanego na
warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, które stało się ostateczne przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia, do czasu pierwszej przebudowy lub rozbudowy istniejącej
budowli piętrzącej, jednak nie później niż do dnia, w którym upływa termin osiągnięcia dobrego
stanu, wskazanego w Planie gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry dla części wód,
na których zlokalizowane są te budowle piętrzące.
§ 12. 1. Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia
zapewniające swobodną migrację ryb.
2. Dopuszcza się wykonanie budowli, o których mowa w ust. 1 bez wyposażania ich
w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb, pod warunkiem, że wysokość progu przelewu
tych budowli nie będzie większa niż 0,30 m oraz, że budowle te wyposażone będą w przelew
zapewniający koncentrację przepływu wody przy przepływie SNQ, na głębokość równą wysokości
progu i na szerokość w poziomie lustra wody równą nie mniej niż 0,30 m.
§ 13. 1. Wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń zapewniających
swobodną migrację ryb jest możliwe, jeżeli urządzenia te będą spełniać warunki techniczne
ustalone dla reprezentatywnych gatunków ryb. Warunki te określa załącznik nr 7 do
rozporządzenia.
4

2. Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania
pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące
skuteczność urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb:
1) dla cieków lub ich odcinków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 reprezentatywne
gatunki ryb ustala się zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia;
2) dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych odcinków cieków, jako reprezentatywne
gatunki ryb ustala się certę lub węgorza.
§ 14. 1. Korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich
odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy obiekty
te nie są wyposażone w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów
doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami.
2. Zabezpieczeniami, o których mowa w ust. 1 mogą być kraty o prześwicie nie większym niż
15 mm.
3. Dopuszcza się korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub
ich odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3, bez zabezpieczeń wlotów do elektrowni
wodnych przed spływającymi rybami, pod warunkiem zastosowania turbiny śrubowej
(ślimakowej).
§ 15. 1. Rolnicze wykorzystanie ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100
metrów od linii brzegowych jezior priorytetowych.
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z nowolokalizowanych przydomowych
oczyszczalni ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii
brzegowych jezior priorytetowych,.
3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pochodzących z nowych obiektów
budowlanych jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych
jezior priorytetowych.
4. Linie brzegowe jezior priorytetowych, o których mowa w ust. 1-3 oznaczają wykazany
w ewidencji gruntów i budynków przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych
jezior, a gruntami do nich przyległymi.
5. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wprowadzania do wód
powierzchniowych i do ziemi, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych
ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
§ 16. 1. Wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących
dopływami jezior priorytetowych, możliwe jest w przypadku zachowania łącznie następujących
warunków:
1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym;
2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny;
3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 czasu
dopływu do jeziora.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wprowadzania ścieków
pochodzących z jednostek i obiektów, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2011 r. Nr 32, poz. 159).
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wprowadzania do wód jezior oraz
cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior priorytetowych,
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków pochodzących ze
stacji uzdatniania wody.
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4. Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód jezior oraz cieków naturalnych lub urządzeń
wodnych będących dopływami jezior priorytetowych z istniejących w dniu wejścia w życie
rozporządzenia instalacji służących do oczyszczania ścieków, przez okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie rozporządzenia.
§ 17. 1. W jednostkach bilansowych wód podziemnych Wyspa Uznam, Wyspa Wolin oraz
Wyspa Karsibór, łączny pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w każdej z tych
jednostek nie może przekraczać wielkości dostępnych do zagospodarowania zasobów dla nich
ustalonych.
2. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią zasoby dyspozycyjne
ustalone dla obszaru bilansowego. Wielkość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Wyspy
Wolin, Wyspy Uznam i Karsibór zawarto w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 18. Wielkość maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia wód podziemnych nie może
przekraczać ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania na wodę. Wzór na
obliczenie wielkości maksymalnego rocznego poboru wody zawiera załącznik nr 10 do
rozporządzenia.
§ 19. 1. Korzystanie z wód podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych do
napełniania stawów rybnych oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest
niedopuszczalne w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód
powierzchniowych.
2. Korzystanie z wód podziemnych ze starszych niż czwartorzędowe utwory wodonośne do
napełniania stawów rybnych oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest
niedopuszczalne w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód
podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych lub wód powierzchniowych.
§ 20. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 11 do rozporządzenia niedopuszczalne jest:
1) wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych;
2) wykonywanie odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
za wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych nie powodujących długoterminowych negatywnych
skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych;
3) pobieranie wód podziemnych do nawodnień gruntów i upraw.
§ 21. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 12 do rozporządzenia niedopuszczalne jest:
1) wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych na potrzeby
inne niż wynikające z priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych określonych w § 6
ust. 1 pkt 1 i 2;
2) wykonywanie odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, za
wyjątkiem odwodnień nie powodujących długoterminowych negatywnych skutków dla ilości
i jakości zasobów wód podziemnych.
§ 22. 1. Podmioty, które dokonują poboru wód powierzchniowych lub podziemnych zobowiązane
są do przekazywania organowi właściwemu do prowadzenia katastru wodnego dla regionu
wodnego, informacji o rzeczywistej wielkości pobieranej wody powierzchniowej lub podziemnej,
w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni;
2. Podmioty, które odprowadzają ścieki zobowiązane są do przekazywania organowi
właściwemu do prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego, informacji o ilości i jakości
odprowadzanych ścieków, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, w terminie do dnia 31
marca każdego roku, za rok poprzedni.
6

3. Szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 określono w załączniku nr 13
do rozporządzenia
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załączniki do rozporządzenia nr … /2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia ……………….2014 r.

Załącznik nr 1

Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k.
1. Wyznaczenie dla przekroju cieku, w którym planowane jest korzystanie z wód:
1) powierzchni zlewni, F [km2],
2) przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3·s-1].
2. Obliczenie spływu jednostkowego SSq [dm3·s-1·km-2] na podstawie wzoru [1]
SSq 

SSQ
1000
F

[1]

3. Wyznaczenie wartości współczynnika k na podstawie wzoru [2]
[2]

k  ( f  d  SSq)  eaF  (b  c  SSq)
2

gdzie:
e jest podstawą logarytmu naturalnego;
a, b, c, d oraz f są parametrami o wartościach według tabeli 1.
Tabela 1. Wartości parametrów a, b, c, d, f są do wzoru na ustalenie współczynnika k.
Parametr
Wartość

a
-6,11∙10-7

b
0,116

c
0,0312
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d
-0,0297

f
0,866

Załącznik nr2

Wykaz cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry.
Lp.

Ciek

Określenie odcinka cieku

Kilometraż
wg MPHP

1

Odra

od ujścia do Roztoki Odrzańskiej do ujścia Nysy
Łużyckiej

0+000 – 221+500

2

Cieśnina Świna

na całej długości

0+000 – 18+970

3

Cieśnina Dziwna

na całej długości

0+000 – 30+430

4

Rega

od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice

0+000 – 49+500

5

Parsęta

od ujścia do Bałtyku do jazu Doble

0+000 – 105+500

6

Wieprza

od ujścia Bałtyku do jazu Bożanka

0+000 – 102+600

7

Grabowa

od ujścia do Wieprzy do ujścia Bielawy

0+000 – 19+800
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Załącznik nr 3
Wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry.

Lp.

Ciek

Określenie odcinka cieku

Kilometraż
wg MPHP

1

Pliszka

od ujścia do Odry do ujścia Konotopu

0+000 – 54+100

2

Ilanka

od ujścia do Odry do ujścia Dopływu z jez.
Głębokiego

0+000 – 18+800

3

Płonia

od ujścia do jez. Dąbie do jez. Miedwie

0+000 – 24+800

4

Ina

od ujścia do Odry do ujścia Stobnicy

0+000 – 92+100

5

Krąpiel

od ujścia do Iny do ujścia Krępy

0+000 – 29+120

6

Gowienica

od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do ujścia
Stepnicy

0+000 – 38+200

7

Mołstowa

od ujścia do Regi do ujścia Czernicy

0+000 – 32+390

8

Radew

od ujścia do Parsęty do ujścia Chotli

0+000 – 31+500

9

Pokrzywnica

od ujścia do Parsęty do ujścia Ponika

0+000 – 13+400

10

Leśnica

od ujścia do Parsęty do ujścia Leszczynki

0+000 – 21+000
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Załącznik nr 4
Wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Lp.

Ciek

Określenie odcinka cieku

Kilometraż wg MPHP

1

Pliszka

od źródeł do ujścia Konotopu

67+950 – 54+100

2

Łagowa

na całej długości

0+000 – 15+070

3

Ilanka

od źródeł do ujścia Dopływu z jeziora
Głębokiego

57+910 – 18+800

4

Słubia

na całej długości

0+000 – 31+140

5

Tywa

na całej długości

0+000 – 52+240

6

Ina

od źródeł do ujścia Stobnicy

125+550 – 92+100

7

Stobnica

na całej długości

0+000 – 15+390

8

Wardynka

na całej długości

0+000 – 20+250

9

Reczyca

na całej długości

0+000 – 16+780

10

Krąpiel

od źródeł do ujścia Krępy

54+140 – 29+120

11

Krępa

na całej długości

0+000 – 27+140

12

Pęzinka

na całej długości

0+000 – 28+800

13

Gowienica

od źródeł do ujścia Stepnicy

51+100 – 38+200

14

Wołczenica

na całej długości

0+000 – 52+350

15

Stuchowska Struga

na całej długości

0+000 – 29+180

16

Gunica

na całej długości

0+000 – 22+410

17

Rega

od źródeł do zbiornika Rejowice

187+730 – 49+500

18

Stara Rega

na całej długości

0+000 – 30+190

19

Łożnica (Łoźnica)

na całej długości

0+000 – 17+180

20

Reska Węgorza

na całej długości

0+000 – 24+170

21

Brzeźnicka Węgorza

na całej długości

0+000 – 31+390

22

Piaskowa

na całej długości

0+000 – 13+860

23

Ukleja

na całej długości

0+000 – 36+100

24

Sąpólna

na całej długości

0+000 – 33+780

25

Rekowa

na całej długości

0+000 – 20+870

26

Mołstowa

od źródeł do ujścia Czernicy

54+150 – 32+390

27

Czernica

na całej długości

0+000 – 11+680

28

Sarnia

na całej długości

0+000 – 14+370

29

Błotnica

na całej długości

0+000 – 25+700

30

Dębosznica

na całej długości

0+000 – 31+450
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31

Parsęta

od źródeł do jazu Doble

142+790 – 105+500

32

Gęsia

na całej długości

0+000 – 22+050

33

Perznica

na całej długości

0+000 – 26+220

34

Dębnica

na całej długości

0+000 – 39+610

35

Mogilica

na całej długości

0+000 – 43+750

36

Leśnica

od źródeł do ujścia Leszczynki

42+880 – 21+000

37

Leszczynka

na całej długości

0+000 – 16+840

38

Topiel

na całej długości

0+000 – 19+040

39

Pokrzywnica

od źródeł do ujścia Ponika

24+030 – 13+400

40

Młynówka

na całej długości

0+000 – 15+070

41

Radew

od źródeł do ujścia Chotli

91+510 – 31+500

42

Chociel

na całej długości

0+000 – 21+300

43

Mszanka

na całej długości

0+000 – 14+680

44

Jatynia

na całej długości

0+000 – 18+250

45

Bielica

na całej długości

0+000 – 13 +060

46

Chotla

na całej długości

0+000 – 33+620

47

Czarna

na całej długości

0+000 – 15+880

48

Pysznica

na całej długości

0+000 – 17+870

49

Czerwona

na całej długości

0+000 – 28+200

50

Dzierżęcinka

na całej długości

0+000 – 28+770

51

Unieść

na całej długości

0+000 – 25+550

52

Wieprza

od źródeł do jazu Bożanka

126+640 – 102+600

53

Pokrzywna

na całej długości

0+000 – 27+000

54

Broczynka

na całej długości

0+000 – 12+300

55

Studnica

na całej długości

0+000 – 40+860

56

Bystrzenica

na całej długości

0+000 – 25+230

57

Ścięgnica

na całej długości

0+000 – 16+590

58

Reknica

na całej długości

0+000 – 11+660

59

Moszczenica

na całej długości

0+000 – 17+510

60

Moszczeniczka

na całej długości

0+000 – 14+130

61

Grabowa

od źródeł do ujścia Bielawy

74+500 – 19+800

62

Bielawa

na całej długości

0+000 – 18+290

12

Załącznik nr 5
Wykaz jednolitych części wód jezior uznanych za priorytetowe.
Lp.

Nazwa jeziora

Kod JCWP

Gminy, na obszarze których
położone są jeziora priorytetowe

Jednolite części wód jezior, w których z uwagi na nasilenie presji antropogenicznej nastąpiło
przekroczenie poziomu naturalnej tolerancji jeziora.
1

Bystrzyno Wielkie

LW20812

Świdwin – gmina wiejska

2

Czernikowskie

LW10959

Myślibórz

3

Długie Bańskie (Dłużec, koło m.
Banie)

LW11014

Banie

4

Dobropolskie z jeziorem
Golenickim

LW10958

Myślibórz, Trzcińsko-Zdrój

5

Lechickie (Lednickie, Pogrzymie)

LW20790

Maszewo

6

Lipiańskie Północne (Wądół)

LW10934

Lipiany

7

Marwicko (Roztocz)

LW10968

Lubiszyn

8

Mętno

LW10996

Chojna

9

Narost

LW10982

Chojna

10

Nowogardzkie (Nowogardno)

LW20792

Nowogard

11

Okonie

LW20798

Golczewo

12

Ostrowo (Troszyn, Mierzęcin)

LW20794

Wolin

13

Pełcz (Wielkie Polcko)

LW11081

Pełczyce

14

Piaseczno

LW11036

Kozielice

15

Raduń

LW11059

Choszczno

16

Renickie

LW10945

Myślibórz

17

Starzyc (Chociwel)

LW11091

Chociwel

18

Studzieniczno (Studnica)

LW20931

Miastko

19

Sulimierskie

LW10943

Myślibórz

20

Szadzko (Szadzkowskie)

LW11097

Dobrzany

21

Świdwie

LW11103

Police

22

Tłukom (Klukom)

LW11061

Choszczno

23

Węgorzyno (Węgorzyńskie)

LW20834

Węgorzyno
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24

Zarańsko (Zarańskie)

LW20820

Drawsko Pomorskie

Jednolite części wód jezior lobeliowych.
25

Bobięcino Wielkie (Bobięcińskie
Wielkie)

LW20887

Miastko

26

Chlewo (Chlewo Wielkie)

LW20899

Bobolice

27

Kościelne

LW20935

Miastko

28

Skąpe (na NE od Miastka)

LW20926

Miastko

29

Wielatowo

LW20870

Szczecinek – gmina wiejska
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Załącznik nr 6
Sposób wyznaczenia wartości współczynnika W90%.

1. Wyznaczenie dla przekroju cieku, w którym planowane jest korzystanie z wód:
1) powierzchni zlewni, F [km2],
2) przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3·s-1].
2. Obliczenie spływu jednostkowego SSq [dm3·s-1·km-2] na podstawie wzoru [1]
SSQ
SSq 
1000
F
3. Identyfikacja typu hydrologicznego cieku na podstawie wartości SSq według tabeli 1

[1]

Tabela 1. Typ hydrologiczny cieku w zależności od wartości spływu jednostkowego SSq
SSq [dm3s-1km-2]

typ hydrologiczny cieku
nizinny

SSq < 4,15

przejściowy i podgórski
górski

4,15 ≤ SSq ≤ 13,15
SSq > 13,15

4. Wyznaczenie wartości współczynnika W90% według tabeli 2.
Tabela 2. Współczynnik W90% w zależności od typu hydrologicznego cieku i powierzchni zlewni.
typ hydrologiczny cieku

powierzchnia zlewni F

współczynnik W90%

nizinny

niezależnie od powierzchni zlewni

0,367

przejściowy

przejściowe ≤ 1000 km2

0,555

przejściowy

przejściowe > 1000 km2

0,608
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Załącznik nr 7
Warunki techniczne urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb w zależności od
wymagań reprezentatywnych gatunków ryb.

lp.

1

Reprezentatywny
gatunek ryb
Parametry
urządzeń udrażniających

4

5

5,00
3,00
1,30
0,60

2,75
1,80
0,20
0,75
0,30
200

1,90
1,20

3,00
2,00
0,20
0,80
0,40/0,30
0,30/0,30
200

2,00
1,50

0,50
0,15

Przepławka komorowa konwencjonalna
min. długość pojedynczej komory – l (m)
min. szerokość komory – b (m)
max. różnica poziomów wody w komorach – t (m)
min. głębokość wody w komorze – h (m)
wysokość/szerokość dolnego otworu dla ryb – bs/hs (m)
wysokość/szerokość górnego otworu dla ryb – ba/ha (m)
max. dyssypacja objętościowa W (W/m3)

3

pstrąg
węgorz
certa

łosoś,
troć

Przepławka techniczna szczelinowa
min. długość pojedynczej komory – l (m)
min. szerokość komory – b (m)
max. różnica poziomów wody w komorach – t (m)
min. głębokość wody w komorze – h (m)
min. szerokość szczeliny – s (m)
max. dyssypacja objętościowa W (W/m3)

2

jesiotr

6,00
3,00
1,50
1,50/1,00
-

0,60
0,25/0,25
0,25/0,25

Rampa kamienna
wysokość przegrody – H (m)
max. nachylenie
prędkość wody – v (m/s)
min. głębokość wody – h (m)
wysokość przegrody – H (m)
max. nachylenie
prędkość wody – v (m/s)
min. głębokość wody – h (m)

1:70
2,00
1,30

< 1,00
1:25
2,00
0,60

1:10
2,00
0,30

1:45
2,00
1,30

< 3,00
1:25
2,00
0,60

1:20
1,60
0,30

Bystrza (bystrotoki)

Bystrza kaskadowe (przepławki ryglowe)
wysokość przegrody – H (m)
max. nachylenie
przepływ przy całkowicie wypełnionych szczelinach – Q
(m3/s/1 m szer.)
min. długość pojedynczego basenu – l (m)
min. szerokość bystrza – b (m)
maks. różnica poz. wody w basenach– t (m)
min. głębokość wody w basenach – h (m)
min. szerokość szczelin progu (rygla) – s (m)
min. wysokość szczeliny – hs (m)
16

< 6,00
1:10
nie dotyczy

> 0,15

6,00
3,00

2,00
2,00
0,15

1,30
0,60
1,00

0,80
0,30
0,60

0,15
0,30

6

Obejścia
maks. nachylenie
przepływ wody – Q (m3/s/0,80 m szer.)
min. szerokość obejścia
max. różnica poz. wody w basenach – t (m)
głębokość wody dostosowana do gatunku
reprezentatywnego – h (m)
pozostałe parametry bystrzy wchodzących w skład
obejścia

1:20
> 0,10
0,80
0,20
0,20 – 1,50
jak dla bystrza kaskadowego

Konstrukcja każdego urządzenia udrażniającego musi zapewnić łagodne powiązanie jego dna z dnem cieku oraz
zapewnić prędkość wody wypływającej z urządzenia powodującą powstanie prądu wabiącego na wędrujące ryby,
dostosowanego do charakteru cieku oraz reprezentatywnego dla danego cieku gatunku ryb.
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Załącznik nr 8

Reprezentatywne gatunki ryb dla cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych oraz cieków
lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry oraz dla cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego, które są miejscami tarlisk i dorastania form
młodocianych gatunków ichtiofauny wrażliwych na przerwanie tej ciągłości.
lp.

ciek

określenie odcinka cieku

reprezentatywny
gatunek ryb

cieki lub ich odcinki szczególnie istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla
obszaru dorzecza Odry
1

Odra

od ujścia do Roztoki Odrzańskiej do ujścia Nysy
Łużyckiej

jesiotr

2

Cieśnina Świna

na całej długości

jesiotr

3

Cieśnina Dziwna

na całej długości

jesiotr

4

Rega

od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice

łosoś

5

Parsęta

od ujścia do Bałtyku do jazu Doble

łosoś

6

Wieprza

od ujścia Bałtyku do jazu Bożanka

łosoś

7

Grabowa

od ujścia do Wieprzy do ujścia Bielawy

łosoś

cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry
8

Pliszka

od ujścia do Odry do ujścia Konotopu

łosoś

9

Ilanka

od ujścia do Odry do ujścia Dopływu z jez.
Głębokiego

łosoś

10

Płonia

od ujścia do jez. Dąbie do jez. Miedwie

11

Ina

od ujścia do Odry do ujścia Stobnicy

łosoś

12

Krąpiel

od ujścia do Iny do ujścia Krępy

łosoś

13

Gowienica

od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do ujścia
Stepnicy

łosoś

14

Mołstowa

od ujścia do Regi do ujścia Czernicy

łosoś

15

Radew

od ujścia do Parsęty do ujścia Chotli

łosoś

16

Pokrzywnica

od ujścia do Parsęty do ujścia Ponika

łosoś

17

Leśnica

od ujścia do Parsęty do ujścia Leszczynki

łosoś

węgorz

cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
regionu wodnego
18

Pliszka

od źródeł do ujścia Konotopu

pstrąg

19

Łagowa

na całej długości

pstrąg

20

Ilanka

od źródeł do ujścia Dopływu z jeziora
Głębokiego

pstrąg

18

reprezentatywny
gatunek ryb

lp.

ciek

określenie odcinka cieku

21

Słubia

na całej długości

pstrąg

22

Tywa

na całej długości

pstrąg

23

Ina

od źródeł do ujścia Stobnicy

łosoś

24

Stobnica

na całej długości

łosoś

25

Wardynka

na całej długości

łosoś

26

Reczyca

na całej długości

łosoś

27

Krąpiel

od źródeł do ujścia Krępy

łosoś

28

Krępa

na całej długości

łosoś

29

Pęzinka

na całej długości

łosoś

30

Gowienica

od źródeł do ujścia Stepnicy

łosoś

31

Wołczenica

na całej długości

łosoś

32

Stuchowska
Struga

na całej długości

pstrąg

33

Gunica

na całej długości

pstrąg

34

Rega

od źródeł do zbiornika Rejowice

łosoś

35

Stara Rega

na całej długości

łosoś

36

Łożnica (Łoźnica)

na całej długości

łosoś

37

Reska Węgorza

na całej długości

łosoś

38

Brzeźnicka
Węgorza

na całej długości

łosoś

39

Piaskowa

na całej długości

łosoś

40

Ukleja

na całej długości

łosoś

41

Sąpólna

na całej długości

łosoś

42

Rekowa

na całej długości

łosoś

43

Mołstowa

od źródeł do ujścia Czernicy

łosoś

44

Czernica

na całej długości

łosoś

45

Sarnia

na całej długości

łosoś

46

Błotnica

na całej długości

pstrąg

47

Dębosznica

na całej długości

pstrąg

48

Parsęta

od źródeł do jazu Doble

łosoś

49

Gęsia

na całej długości

łosoś

50

Perznica

na całej długości

łosoś

51

Dębnica

na całej długości

łosoś

52

Mogilica

na całej długości

łosoś

53

Leśnica

od źródeł do ujścia Leszczynki

łosoś

54

Leszczynka

na całej długości

łosoś

55

Topiel

na całej długości

łosoś

56

Pokrzywnica

od źródeł do ujścia Ponika

łosoś

57

Młynówka

na całej długości

łosoś

58

Radew

od źródeł do ujścia Chotli

łosoś

59

Chociel

na całej długości

łosoś
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reprezentatywny
gatunek ryb

lp.

ciek

określenie odcinka cieku

60

Mszanka

na całej długości

łosoś

61

Jatynia

na całej długości

łosoś

62

Bielica

na całej długości

łosoś

63

Chotla

na całej długości

łosoś

64

Czarna

na całej długości

łosoś

65

Pysznica

na całej długości

łosoś

66

Czerwona

na całej długości

pstrąg

67

Dzierżęcinka

na całej długości

pstrąg

68

Unieść

na całej długości

pstrąg

69

Wieprza

od źródeł do jazu Bożanka

łosoś

70

Pokrzywna

na całej długości

łosoś

71

Broczynka

na całej długości

łosoś

72

Studnica

na całej długości

łosoś

73

Bystrzenica

na całej długości

łosoś

74

Ścięgnica

na całej długości

łosoś

75

Reknica

na całej długości

łosoś

76

Moszczenica

na całej długości

łosoś

77

Moszczeniczka

na całej długości

łosoś

78

Grabowa

od źródeł do ujścia Bielawy

łosoś

79

Bielawa

na całej długości

łosoś
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Załącznik nr 9
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych Wyspy Wolin, Wyspy Uznam i Karsibór.

Źródło danych

Numer i nazwa
Powierzchnia Zasoby dyspozycyjne
jednostki bilansowej
[km2]
Qd [m3/d]

I - Przytór
II - Międzyzdroje
III - Wapnica
„Dokumentacja
hydrogeologiczna zasobów IV - Centralna
dyspozycyjnych Wyspy
V - Wolin
Wolin”,
VI - Wschodnia
Arcadis Ekokonrem
VII - Międzywodzie
Sp. z o.o. Wrocław, 2000 r. Obszar bilansowy
Wyspa Wolin
(ogółem)
„Dokumentacja
hydrogeologiczna ustalająca S-IA - Wyspa Uznam
zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych obszaru
bilansowego Międzyodrza,
Zalewu Szczecińskiego,
Wyspy Uznam i zachodniej S-IC – Wyspa
Karsibór
części wyspy Wolin",
PROXIMA Wrocław, luty
2012 r.

40,39
19,74
8,15
113,89
8,79
47,83
16,31

3860
5200
720
21760
1340
2120
0

255,1

35000

42,20

5244

37,00

900

Przedmiotowe dokumentacje hydrogeologiczne, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) gromadzą,
przechowują, chronią i udostępniają organy administracji geologicznej. Zgodnie z art. 156 ww. ustawy
organami tymi są: minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa
Kraju, marszałkowie województw działający przy pomocy geologów wojewódzkich, starostowie działający
przy pomocy geologów powiatowych.
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Załącznik nr 10
Wzór na obliczenie wielkości maksymalnego rocznego poboru wody

Q max r  Qśrd  365
gdzie:
Qśrd - średnia ilość uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, wyrażona w m3 na dobę, tj. wynikająca
z nierównomierności zapotrzebowania na wodę w poszczególnych godzinach i bilansująca maksymalne
ilości zapotrzebowania na wodę na godzinę;
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Załącznik nr 11
Wykaz obrębów ewidencyjnych znajdujących się w obszarze na którym obowiązują
ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych i wykonywaniu urządzeń wodnych w
zakresie, o którym mowa w § 20.
Gmina
Świnoujście

326301_1.0001
326301_1.0004
326301_1.0007
326301_1.0002
326301_1.0005
326301_1.0009
326301_1.0010

Obręb ewidencyjny
Świnoujście 1, 326301_1.0003 Świnoujście 3,
Świnoujście 4, 326301_1.0006 Świnoujście 6,
Świnoujście 7,
326301_1.0008
Świnoujście 8,
Świnoujście 2 – część obejmująca wyspę Uznam,
Świnoujście 5 – część obejmująca wyspę Uznam,
Świnoujście 9 – część obejmująca wyspę Uznam,
Świnoujście 10 – część obejmująca wyspę Uznam.

23

24

Załącznik nr 12
Wykaz obrębów ewidencyjnych znajdujących się w obszarze, na którym obowiązują
ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych i wykonywaniu urządzeń wodnych
w zakresie o którym mowa w § 21 rozporządzenia.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Międzyzdroje 320704_4.0016 Międzyzdroje 16, 320704_5.0017 Międzyzdroje 17,
320704_4.0019 Międzyzdroje 19, 320704_4.0020 Międzyzdroje 20,
320704_4.0021 Międzyzdroje 21, 320704_5.0022 Woliński Park
Narodowy,
320704_5.0023
Wapnica,
320704_5.0024
Lubin,
320704_5.0025 Wicko
Wolin
320706_4.0001 Wolin 1, 320706_4.0002 Wolin 2, 320706_4.0003 Wolin 3
- część obejmująca wyspę Wolin, 320706_4.0004 Wolin 4 - część
obejmująca wyspę Wolin, 320706_4.0005 Wolin 5, 320706_4.0006
Wolin 6
Świnoujście
326301_1.0011 Warszów 11, 326301_1.0012 Warszów 12, 326301_1.0013
Ognica 13, 326301_1.0014 Warszów 14, 326301_1.0015 Karsibór 15,
326301_1.0016 Warszów 16, 326301_1.0017 Przytór 17, 326301_1.0018
Przytór 18, 326301_1.0019 Karsibór 19
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Załącznik nr 13
Szczegółowy zakres informacji, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

FORMULARZ NR 1 – POBORY WODY
1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów
Tabela nr 1
Nazwa podmiotu
Adres:
………………………………………………………………
 Miejscowość
………………………………………………………………
 Kod pocztowy
………………………………………………………………
 Ulica
………………………………………………………………
 Województwo
………………………………………………………………
 Powiat
………………………………………………………………
 Gmina
REGON
Miejsce wykonywanej
działalności:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
 Nazwa zakładu
………………………………………………………………
 Miejscowość
………………………………………………………………
 Kod pocztowy
………………………………………………………………
 Ulica
………………………………………………………………
 Województwo
………………………………………………………………
 Powiat
 Gmina
Nazwa obiektu służącego
do ujmowania wody
2. Informacje dotyczące pozwolenia, rodzaju pobieranych wód i miejsca poboru
Tabela nr 2
Rodzaj pozwolenia1
Organ wydający pozwolenie
Data wydania pozwolenia
Znak pozwolenia
Data obowiązywania pozwolenia
Rodzaj pobieranej wody2
Nazwa miejsca poboru wody3

1

Wybór: pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie zintegrowane
Wybór: woda powierzchniowa, woda podziemna
3
Dotyczy wód powierzchniowych
2
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3. Lokalizacja urządzenia wodnego
Tabela nr 3
Współrzędne geograficzne
Szerokość
Długość
(hdd°mm’ss.s’’)
(hdd°mm’ss.s’’)

4. Wyniki pomiarów ilości pobieranej wody powierzchniowej/podziemnej
Tabela nr 4
Rok

Ilość pobieranej wody (m3)

Doba (data)

5. Dane urządzenia pomiarowego:
nazwa, typ:…………
ważność legalizacji: tak/nie (niepotrzebne skreślić)
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FORMULARZ NR 2 – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów
Tabela nr 1
Nazwa podmiotu
Adres:
………………………………………………………………
 Miejscowość
………………………………………………………………
 Kod pocztowy
………………………………………………………………
 Ulica
………………………………………………………………
 Województwo
………………………………………………………………
 Powiat
………………………………………………………………
 Gmina
REGON
Miejsce wykonywanej
działalności:
………………………………………………………………
 Nazwa zakładu
………………………………………………………………
 Miejscowość
………………………………………………………………
 Kod pocztowy
………………………………………………………………
 Ulica
………………………………………………………………
 Województwo
………………………………………………………………
 Powiat
………………………………………………………………
 Gmina
Nazwa instalacji
2. Informacje dotyczące pozwolenia, rodzaju ścieków, oczyszczalni oraz odbiornika
ścieków
Tabela nr 2
Rodzaj pozwolenia4
Organ wydający pozwolenie
Data wydania pozwolenia
Znak pozwolenia
Data obowiązywania pozwolenia
Rodzaj ścieków5
Charakterystyka urządzeń oczyszczających lub
podczyszczających ścieki6
Przepustowość oczyszczalni według projektu (m3/dobę)
Wielkość oczyszczalni wyrażoną wielkością RLM
Miejsce wprowadzania ścieków:
 nazwa odbiornika

4

Wybór: pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie zintegrowane
Wybór: komunalne, przemysłowe, bytowe, pozostałe
6
Wybór: oczyszczalnia mechaniczna, mechaniczno-biologiczna, mechaniczno-biologiczna z pogłębionym
usuwaniem biogenów, mechaniczno-chemiczna, pozostałe
5
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3. Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Tabela nr 3
Współrzędne geograficzne
Szerokość
Długość
(hdd°mm’ss.s’’)
(hdd°mm’ss.s’’)

4. Wyniki pomiarów ilości wprowadzanych ścieków
Tabela nr 4
Okres
Rok
Miesiąc (data)

Ilość ścieków (m3)

5. Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków
1. Data poboru próbek:
2. Miejsce poboru:
3. Nazwa i adres laboratorium wykonującego pomiary:
4. Wielokrotność rozcieńczania (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe, jeśli podlegają rozcieńczeniu z innymi
ściekami) - Wyniki pomiarów i analiz:
Tabela nr 5
Badany
parametr7
BZT5
ChZT
Zawiesina
ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Suma chlorków i
siarczanów
Fenole lotne
Arsen
Chrom
Cynk
Kadm
Miedź
Nikiel
Ołów
Rtęć
Srebro
Wanad

Metoda badawcza

Jednostka
miary

Wynik

Niepewność
pomiaru

8

7

Tabelę należy wypełnić dla wszystkich badanych parametrów, a nie tylko dla określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym.
8
Tutaj należy zawrzeć informację, czy metoda badawcza stosowana przez laboratorium została akredytowana.
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5. Wykonawca pomiarów
Nazwa i adres laboratorium wykonującego pomiary:…………………
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UZASADNIENIE
projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), który stanowi, że:
Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala,
w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu, po uzgodnieniu
z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym
mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a.
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego wynika z ustaleń Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451).
Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, warunki
korzystania z wód regionu wodnego określają szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód
regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych; priorytety w
zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym; ograniczenia w korzystaniu z wód na
obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód
niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.
Nadrzędnym celem ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego jest ustanowienie zasad, reguł i wytycznych dla zapewnienia
osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu lub potencjału wód w regionie wodnym oraz
zapewnienie skuteczności działań prowadzących do osiągnięcia celów środowiskowych
wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne oraz kierując się art. 120
ust. 2 tej ustawy, Dyrektor RZGW w Szczecinie, dnia 10 listopada 2011 r. wydał
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Tym samym Dyrektor RZGW
w Szczecinie poinformował o możliwości składania przez wszystkie zainteresowane strony
uwag i wniosków w terminie do 20 grudnia 2011r.
W wyniku przeprowadzonych na tym etapie konsultacji społecznych, do RZGW w Szczecinie
wpłynęły uwagi i wnioski w ilości 140. Zebrane uwagi i wnioski zostały przeanalizowane pod
kątem możliwości ich uwzględnienia w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Do wszystkich uwag i wniosków, które wpłynęły podczas konsultacji przedstawiono
uzasadnienie uwzględnienia oraz nieuwzględnienia ich w projekcie warunków.
Przy ustalaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, Dyrektor RZGW w Szczecinie, zgodnie z przepisami art. 115 ust. 2 ustawy
Prawo wodne, uwzględnił ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenia
zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych oraz dokumentacjach hydrogeologicznych określających warunki
hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych. Dodatkowo dla potrzeb sformułowania szczegółowych wymagań, priorytetów
i ograniczeń w korzystaniu z wód analizie poddano szereg krajowych i regionalnych planów
i programów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio gospodarowania wodami oraz
wykorzystano wyniki analiz i opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej.
1

Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - UOOŚ (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227
z późn. zm.), opracowany projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wymagał przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którego pierwszym krokiem
było sporządzenie prognozy oddziaływania tego projektu na środowisko. Zakres prognozy
określa art. 51 ust. 2 UOOŚ. Zgodnie z art. 53 tejże ustawy zakres i stopień szczegółowości
prognozy został również uzgodniony z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
(GDOŚ) oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS). Oba projekty zostały następnie
poddane, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 opiniowaniu przez właściwe organy (GDOŚ, GIS) oraz
konsultacjom społecznym. Proces konsultacji społecznych rozpoczął się wydaniem przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie stosownego
obwieszczenia. Zgłaszanie uwag i wniosków do opracowanych dokumentów było możliwe
przez 21 dni od daty zamieszczenia obu projektów na stronie internetowej RZGW
w Szczecinie. Na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
zorganizowano i przeprowadzono 5 spotkań konsultacyjnych w ramach zapewnienia udziału
społeczeństwa w tym postępowaniu. Łącznie, w trakcie trwania konsultacji społecznych
zgłoszono
za
pośrednictwem
formularza,
telefonicznie
oraz
bezpośrednio
na spotkaniach 192 uwagi, wnioski i opinie do projektu rozporządzenia. Po zakończeniu
konsultacji opracowano tabele rozbieżności, w których zestawiono wszystkie uwagi i wnioski
oraz rozpatrzono je pod kątem zasadności uwzględnienia w projekcie warunków korzystania
z wód oraz sposobu i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag i wniosków
nieuwzględnionych przedstawiono uzasadnienie ich odrzucenia. Uzyskano także opinie
właściwych organów odnośnie opracowanych projektów: prognozy oddziaływania
i warunków. Główny Inspektor Sanitarny nie wniósł uwag do tych dokumentów. Natomiast
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po analizie projektu rozporządzenia Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko wniósł uwagi do przedmiotowych dokumentów, które tak jak w przypadku
wyżej opisanych uwag poddane zostały analizie zasadności uwzględnienia bądź
nie uwzględnienia ich w przedmiotowych dokumentach. Ostatecznie w wyniku
uwzględnienia zasadnych uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, niektóre zapisy
rozporządzenia uległy zmianie, co również przedstawiono w poniższych szczegółowych
uzasadnieniach poszczególnych wymagań, priorytetów i ograniczeń.
Szczegółowe uzasadnienie treści rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego:
1. Uzasadnienie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód regionu
wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych.
3.1.

Wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego (§ 2).

Konieczność stworzenia odpowiednich warunków dla życia biologicznego – pozostawienie
w cieku przepływu co najmniej nienaruszalnego – jest nieodzowne, aby skład i liczebność
określonych dla danego typu rzeki gatunków, był na poziomie dobrego stanu lub potencjału,
2

co warunkuje osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry. W aktualnym stanie prawnym brak jest aktu prawnego
wskazującego metodę, która powinna być stosowana dla obliczania przepływu
nienaruszalnego i w odniesieniu do jakich obszarów, cieków czy sposobów korzystania
z wód. Stąd istnieje potrzeba wprowadzenia zapisów dotyczących wymagania zachowania
przepływu nienaruszalnego w cieku, które definiowałyby sposób wyznaczania tego
przepływu oraz zapewniałyby jego ciągłość i monotoniczność wzdłuż cieku.
Proponuje się przyjąć jako obowiązującą metodę obliczania minimalnej wartości przepływu
nienaruszalnego tzw. metodę uproszczoną H. Kostrzewy na podstawie kryterium
hydrobiologicznego. Metoda ta opiera się na zależności między przepływem nienaruszalnym,
a przepływem średnim niskim rocznym z wielolecia (SNQ) oraz wyrażająca się w korelacji
między typem hydrologicznym rzeki (nizinny, przejściowy, podgórski, górski) i powierzchnią
jej zlewni, a wartością SNQ tj.:

Qn  k  SNQ
gdzie:
Qn – przepływ nienaruszalny,
k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego cieku i powierzchni zlewni,
SNQ – przepływ średni niski z wielolecia.
Sposób wyznaczania wartości współczynnika k został przedstawiony w załączniku nr 1 do
przedmiotowego rozporządzenia.
W wyniku konsultacji społecznych dokonano modyfikacji metody uproszczonej
H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego tj. modyfikacji sposobu obliczania
wartości współczynnika k. Modyfikacji dokonano w oparciu o opublikowane dane źródłowe
metody H. Kostrzewy obliczania przepływu nienaruszalnego wg kryterium
hydrobiologicznego.
Wprowadzona zmiana minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego wiąże się
z obniżeniem jego wartości dla dużych rzek, niemniej jest to wartość zapewniająca
utrzymanie właściwych warunków hydrobiologicznych. Natomiast na ciekach małych, gdzie
występuje najwięcej problemów z ilością wody i zachowaniem odpowiedniego przepływu,
zapewniającego odpowiednie warunki hydrobiologiczne, zmiany wielkości przepływu
nienaruszalnego spowodowane nową formułą na obliczenie współczynnika k są na tyle małe,
że nie następuje znacząca różnica w napełnieniu koryta. Sposób wyliczenia współczynnika k
– ustalane za pomocą zmodyfikowanego wzoru wartości współczynnika k nadal zapewnią
ciągłość i monotoniczność przepływu nienaruszalnego wzdłuż cieku.
Ponadto w przypadku, gdy iloczyn współczynnika k i SNQ jest mniejszy od najniższego
niskiego przepływu z wielolecia (NNQ), minimalna wartość przepływu nienaruszalnego nie
może być mniejsza niż NNQ. Zapis ten służy zapewnieniu minimalnej ilości wody,
niezbędnej dla istnienia życia biologicznego cieku.
Najniższe wartości przepływu nienaruszalnego obliczone przy pomocy zmodyfikowanej
metody są bardziej liberalne, dzięki czemu zwiększa się możliwość gospodarczego
wykorzystania wód powierzchniowych – tam, gdzie nie będzie ku temu przeciwwskazań ze
względów przyrodniczych.
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3.2.

Wymaganie zachowania ciągłości morfologicznej cieku (§ 3).

Jednym z kluczowych problemów w kontekście osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego
jednolitych części wód (lub dobrego potencjału ekologicznego w przypadku silnie
zmienionych części wód), są braki ciągłości morfologicznej cieków w regionie wodnym
powstałe w wyniku zabudowy poprzecznej. Konieczność odtwarzania ciągłości
morfologicznej cieków, poprzez ich udrażnianie, jest niezbędna do osiągnięcia celów
środowiskowych. Przerwanie ciągłości morfologicznej rzek, poprzez jej zabudowę uważa się
za działanie najgroźniejsze dla organizmów wodnych. Za organizmy bezpośrednio wrażliwe
uznano ryby, dla których ciągłość morfologiczna ma kluczowe znaczenie, a spełnienie
wymagań zachowania ich migracji umożliwi poprawę stanu pozostałych elementów
abiotycznych.
Biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia przez jednolite części wód powierzchniowych
celów środowiskowych w granicach obszarów dorzeczy w Polsce, poddano analizie wszystkie
cieki pod kątem ustalenia priorytetów udrożnieniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy
wyodrębniono cieki lub ich odcinki istotne i szczególnie istotne pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej w obszarach dorzeczy9. Na tej podstawie w rozporządzeniu ustalono
Wykaz cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry stanowiący załącznik nr 2 oraz Wykaz cieków lub
ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Ponadto, wyodrębniono w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego cieki,
które wymagają zachowania lub przywrócenia ciągłości morfologicznej, na podstawie
opracowanego przez RZGW w Szczecinie wykazu wód powierzchniowych przeznaczonych
do bytowania ryb łososiowatych, ten wykaz zawarto w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3.3.

Wymaganie w zakresie ochrony jezior (§ 4).

Aby część wód jaką jest jezioro osiągnęła przynajmniej dobry stan ekologiczny, ładunki
biogenów trafiające do jeziora ze zlewni (zasilanie zewnętrzne) oraz ładunki biogenów
produkowane w samym jeziorze przez żyjące w nim biocenozy (zasilanie wewnętrzne) nie
powinny przekraczać zakresu tolerancji jeziora. Przedmiotowy zakres tolerancji wyznacza
określony indywidualnie dla każdego jeziora dopuszczalny ładunek biogenów, którego
przekroczenie powoduje, że jezioro nie jest w stanie samo osiągnąć stanu trofii wynikającego
z jego typu geoekosystemu, określonego warunkami środowiska geograficznego. Jeśli presja
antropogeniczna nie przekroczy jego poziomu jezioro powinno samo osiągnąć stan trofii
wynikający z jego typu geoekosystemu określonego warunkami środowiska geograficznego.
Szczególnie istotna dla tempa eutrofizacji wód jest ilość dostarczanego do nich fosforu,
pierwiastka limitującego jej przebieg. Zatem, dopuszczalny poziom presji antropogenicznej
na jezioro powinien wyznaczać ładunek dopuszczalny fosforu dla niego wyznaczony.
W związku z powyższym podstawowe znaczenie dla poprawy stanu jednolitych części wód
powierzchniowych jezior mają działania zmierzające do ograniczenia presji antropogenicznej
przynajmniej do zakresu tolerancji zbiornika. Ten zakres tolerancji zbiornika wyznacza
dopływ substancji eutrofizujących do poziomu gwarantującego utrzymanie takiego stanu
wód, który nie powoduje zakwitów glonów w jeziorze. Poziom ten wyznacza wielkość
ładunku dopuszczalnego. Dlatego dopuszczalny poziom presji antropogenicznej na jednolite
9
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części wód nie powinien przekraczać wielkości ładunku dopuszczalnego dla jeziora, gdyż
większy ładunek biogenów prowadzi do przyspieszonej eutrofizacji.
Rozporządzenie wprowadza pojęcie jezior priorytetowych, dla których wprowadza się
szczególne wymagania zapobiegające wystąpieniu wyżej wymienionych niekorzystnych
zjawisk. Jeziora priorytetowe w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
zostały wskazane na podstawie szczegółowych analiz10 w wyniku których uznano, iż
warunkiem koniecznym dla osiągnięcia celów środowiskowych dla tych jezior jest znaczące
ograniczenie ładunków fosforu ze spływów obszarowych.
Do jezior priorytetowych zaliczono również jeziora lobeliowe, które stanowią wydzielone
jednolite części wód powierzchniowych jezior. Jeziora lobeliowe (siedlisko przyrodnicze
3110) wymagają szczególnej ochrony ze względu na to, iż stanowią specyficzny typ
ekosystemów jeziornych, o oligotroficznych wodach, w których rozwija się unikatowa
roślinność. Zaliczane są do ekosystemów wrażliwych i zagrożonych, zaś w ostatnich latach
zaobserwowano, iż zachodzą w nich procesy degradacji, która prowadzi do zaniku roślinności
lobeliowej. Jeziora lobeliowe charakteryzują się dużą podatnością na eutrofizację.11
Wykaz jezior priorytetowych zawarto w załączniku nr 5 do rozporządzenia
3.4.

Wymaganie w zakresie wód podziemnych (§ 5).

Proponując zapisy wymagań w zakresie jednolitych części wód podziemnych, kierowano się
przede wszystkim osiągnięciem celów środowiskowych dla tych wód. Wymagania wynikają
z zapisów zawartych w ustawie Prawo wodne oraz w Załączniku V.2.1.1. Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW). Korzystanie z wód podziemnych powinno uwzględniać ochronę
zasobów zarówno wód podziemnych jak i powierzchniowych, tak aby wody te osiągnęły cele
środowiskowe dla nich określone. Wskutek korzystania z wód podziemnych nie powinno
dochodzić do dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej
zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz do trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu
wód podziemnych, którą mógłby spowodować dopływ wód słonych lub innych wód o jakości
zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych. Ponadto korzystanie z wód podziemnych
nie może powodować zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych oraz jakości tych wód,
które mogłyby doprowadzić do wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od
wód podziemnych.
2. Uzasadnienie dotyczące określenia priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych
w regionie wodnym.
O przyjętej hierarchii użytkowania zasobów wodnych zdecydowały konsekwencje społecznoekonomiczne niedostarczenia wody, względy ekologiczne oraz ocena możliwości
wykorzystania wody przez kolejnych użytkowników.
Z uwagi na fakt, iż w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 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
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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.
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 istnienia ekosystemów, a ich brak oznacza ich
stopniowe zanikanie. W regionie wodnym występują mokradła na terenie obszarów
chronionych: Wolińskiego Parku Narodowego, 10 parków krajobrazowych, 46 rezerwatów
zlokalizowanych na terenie regionu, w obszarach Natura 2000 (Obszarach Specjalnej
Ochrony Ptaków – skoncentrowanych w korytarzu doliny Odry oraz wzdłuż wybrzeża
Bałtyku - szczególnie ważnych szlakach migracyjnych, Specjalnych Obszarach Ochrony
Siedlisk – głównie w ostojach dolin Wieprzy, Parsęty, Chocieli, Pliszki, Ilanki, Iny,
Grabowej, ujściowych odcinków Odry), jak również poza obszarami chronionymi.
Następne pozycje w hierarchii przyznano kolejno:

na potrzeby przemysłu – w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
tereny o wysokim poziomie uprzemysłowienia zlokalizowane są głównie w okolicach
Szczecina i sąsiadujących powiatach: polickim, goleniowskim, gryfińskim i stargardzkim oraz
w rejonie Koszalina. Zaopatrzenie w wodę do celów przemysłowych pochodzi zarówno
z zasobów wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Z uwagi na położenie geograficzne i dostępność transportową rejonu ujścia Odry, w regionie
wodnym występują korzystne warunki do rozwoju sektora przemysłowego. Potwierdzeniem
tego faktu są zidentyfikowane w dokumentach planistycznych kolejne obszary
predestynowane do rozwoju gospodarczego w rejonach większych miast, tj. na terenie
województwa zachodniopomorskiego w okolicach: Polic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina,
oraz na terenie woj. lubuskiego w rejonie Rzepina. Planowane działania przyczyniać się będą
do rozwoju sektora przemysłowego w regionie i jednocześnie zwiększenia zapotrzebowania
na wodę w tym sektorze.

na potrzeby chowu i hodowli zwierząt – w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego obszary o występowaniu dużych ferm zlokalizowane są głównie na terenie
powiatów
goleniowskiego, świdwińskiego oraz koszalińskiego. Głównym źródłem
zaopatrzenia w wodę ferm jest woda podziemna. W regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego prowadzona jest również gospodarka stawowa (stawy karpiowe
i pstrągowe). Koncentracja stawów hodowli karpiowej znajduje się na terenie powiatów
koszalińskiego, białogardzkiego oraz świdwińskiego, zaś stawy hodowli pstrągowej
koncentrują się we wschodniej części regionu wodnego, tj. na terenie powiatu
sławnieńskiego, koszalińskiego oraz białogardzkiego. Źródłem zaopatrzenia w wodę stawów
jest przede wszystkim woda powierzchniowa, natomiast zasoby wód podziemnych
wykorzystywane są wyłącznie uzupełniająco (w niewielu przypadkach).

na potrzeby upraw rolnych i leśnych - tereny rolne i leśne zajmują istotną część
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Grunty leśne zajmują ok. 36 % jego
powierzchni. Rozmieszczenie gruntów leśnych nie jest równomierne - pas nadmorski jest
najsłabiej zalesiony. Zwarte kompleksy leśne występują głównie w południowej i środkowej
części regionu. Tereny rolne zajmują ponad połowę powierzchni regionu wodnego. Strefy
o najintensywniejszej produkcji rolnej zlokalizowane są na terenie powiatów myśliborskiego,
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pyrzyckiego, choszczeńskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego oraz
koszalińskiego.
W celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy niezbędne jest
stosowanie zabiegów melioracyjnych. Dzięki melioracjom wodnym możliwe jest
kontrolowane nawadnianie i odwadnianie terenów. W regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego do nawodnień wykorzystuje się zarówno wody powierzchniowe jak
i podziemne.

na potrzeby energetyki wodnej – w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego największa liczba elektrowni wodnych występuje w dorzeczu rzeki Regi,
Parsęty i Wieprzy. Analiza dokumentów planistycznych wykazała, iż planowane są kolejne
inwestycje w tym zakresie. Niniejsze plany wpasowują się w kierunki wynikające
z dokumentu pn. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, gdzie czytamy: Istotny będzie
wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno w małej skali jak i większych instalacji
(…). Ponadto do rozwoju energetyki wodnej, polegającej na wykorzystaniu energii
z odnawialnych źródeł energii, zobowiązuje nas jako Państwo Członkowskie UE Dyrektywa
2009/28/WE z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie promowana i wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych.

na potrzeby transportu wodnego – z uwagi na położenie geograficzne
i dostępność transportową rejonu ujścia Odry ten rodzaj transportu ma szczególne znaczenia
dla rozwoju gospodarczego w regionie wodnym. Odrzańska Droga Wodna jest najważniejszą
krajową śródlądową drogą wodną, łączącą porty morskie ujścia Odry z aglomeracjami
śląskimi oraz z zachodnioeuropejską siecią śródlądowych dróg wodnych. Odrzańska Droga
Wodna stanowi ważny element międzynarodowego korytarza transportowego między
Skandynawią a basenem Morza Śródziemnego. Na odcinku granicznym z Niemcami Odra
stanowi również niemiecką federalną drogę wodną. Pomimo największych w kraju
przewozów wodnych śródlądowych w układzie krajowym i międzynarodowym, aktualny stan
zabudowy hydrotechnicznej nie pozawala na pełne wykorzystanie możliwości transportowych
Odrzańskiej Drogi Wodnej. Podejmowane i planowane działania utrzymaniowomodernizacyjne zabudowy regulacyjnej i hydrotechnicznej przyczyniać się będą do rozwoju
transportu wodnego śródlądowego na Odrze oraz poprawy warunków nawigacyjnych dla
polskich i niemieckich lodołamaczy.

na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją – z uwagi na położenie
geograficzne sektor ten pełni szczególną rolę aktywizującą wzrost ekonomiczny i rozwój
społeczny regionu. Z informacji uzyskanych z dokumentów planistycznych wynika, że
rozwój turystyczny jest jednym z głównych kierunków działań w regionie. W tym celu
planowane jest wyznaczenie kolejnych miejsc przeznaczonych do rozwoju turystyki, m.in.:
rzek i akwenów predysponowanych do rozwoju turystycznego, przystani żeglarskich,
nabrzeży.
Wskazane priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych będą obowiązywały w przypadku, gdy
wystąpi sprzeczne ze sobą zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie tych samych
wolnych zasobów dyspozycyjnych na różne cele. Priorytety w korzystaniu z wód obowiązują
wszystkich użytkowników na obszarze całego regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego.
Podczas konsultacji społecznych zgłoszono uwagi do poprawności legislacyjnej hierarchii
priorytetów ustanowionej w §6 ust. 1 w stosunku do zapisów art. 123 ust. 1a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Dla pewności poprawności legislacyjnej przy rozstrzyganiu,
któremu użytkownikowi przyznane zostaną zasoby (przy jednoczesnym zapotrzebowaniu)
wyłączono przypadki objęte art. 123 ust. 1a ustawy Prawo wodne tj. pierwszeństwo
właściciela urządzenia wodnego w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
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3. Uzasadnienie dotyczące ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego
lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędnych dla osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych.
3.1.

Ograniczenie zachowania przepływu nienaruszalnego (§ 7).

W nawiązaniu do zapisów dotyczących wymagania zachowania przepływu nienaruszalnego,
zawartych w § 2 omawianego rozporządzenia, zachodzi również konieczność wprowadzenia
odpowiednich ograniczeń w korzystaniu z wód, aby nie następowała redukcja tego przepływu
w korycie cieku poniżej przyjętych wartości12. Zachowanie przepływu nienaruszalnego jest
warunkiem niezbędnym do osiągnięcia założonego ekologicznego stanu cieku.
W uzasadnionych przypadkach dla poborów zwrotnych można dopuścić do zmniejszenia
wartości przepływu nienaruszalnego. Zapis §7.2 dopuszczający to zmniejszenie –
maksymalnie do 50% lub wielkości NNQ – ma zastosowanie w szczególnych przypadkach,
dotyczy krótkich odcinków koryt, gdzie pobór i zrzut jest niemal w tym samym przekroju lub
w niewielkiej odległości. Ten szczególny przypadek wymaga udowodnienia (obliczenia) oraz
może wymagać podjęcia dodatkowych działań inwestycyjnych. Natomiast obwarowanie tego
zmniejszenia koniecznością zachowania wypełnienia koryta do głębokości odpowiadającej
głębokości przy przepływie nienaruszalnym zabezpiecza właściwe warunki dla ichtiofauny.
Wprowadzony obowiązek określenia sposobu realizacji wielkości przepływu
nienaruszalnego, wynika z nieprecyzyjnych zapisów prawa w tym zakresie. Funkcjonujące
obecnie pozwolenia wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą nakładają wprawdzie
obowiązek zachowania przepływu nienaruszalnego określonego ilościowo, ale nie precyzują
warunków jego realizacji tj. sposobu postępowania służącego wypełnieniu tego obowiązku.
Powoduje to niejednokrotnie konflikty użytkowników korzystających z tego samego
piętrzenia, a także brak możliwości kontroli nad realizowanym przepływem, czy wreszcie
bezpodstawne obniżenia tego przepływu w okresie niedoborów wody. Wprowadzając
zaproponowane zapisy w warunkach korzystania z wód, można takich sytuacji uniknąć już na
etapie wydawania decyzji administracyjnych. Brak wskazania sposobu/warunków realizacji
przepływu nienaruszalnego dotyczy głównie małych obiektów tj. elektrownie czy stawy
rybne. Obiekty takie, należące często do różnych użytkowników, tworzą skomplikowane
węzły wodne. Aby uniknąć sytuacji, w której przepływ wody może być dowolnie
regulowany, w tym przez kilku użytkowników, należy każdorazowo określić miejsce i sposób
realizacji przepływu nienaruszalnego np. czy zapewnia go stale otwarta przepławka, przepływ
przez turbiny elektrowni, specjalnie do tego celu wykonany otwór w zamknięciach
(o konkretnych wymiarach), czy też otwarty jaz (przy czym należy jednoznacznie określić, ile
zamknięć i w jakim stopniu należy otworzyć dla realizacji przepływu nienaruszalnego).
Rozwiązań w zakresie sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego może być wiele, zatem
zapis rozporządzenia w §7. 4 ma charakter ogólny. Wprowadza warunek jednoznacznego
określenia takiego sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego, aby możliwy był pomiar
jego wartości, lecz jednocześnie nie narzuca tego sposobu z uwagi na mnogość rozwiązań
technicznych.

12

Wartość przepływu nienaruszalnego określona zgodnie z §2 pkt.2 rozporządzenia w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
8

Ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych (§ 8-9).

3.2.

Obecnie obowiązujące zapisy ustawodawcze - ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne oraz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 nr 257 poz. 1545), a także dostępność
danych monitoringowych w zakresie parametrów charakteryzujących dobry stan lub potencjał
jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobry stan chemiczny, warunkują możliwość
wprowadzenia wymagań dotyczących nieprzekraczania chłonności cieku w odniesieniu do
niepogarszania lub poprawy stanu tych części wód.
Podkreślić należy, iż sformułowane ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych odpowiadają na potrzebę konkretnego celu środowiskowego jakim jest
utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych lub ochrona i przywrócenie ich stanu.
Wprowadzone zapisy rozporządzenia określają sposób postępowania przy określaniu
chłonności cieku zgodnie z poniższymi założeniami.
Chłonność rzeki (CHrz) [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego:
Lstandobry  Lstanaktualny gdy
CH rz  
gdy
0

Lstandobry  Lstanaktualny
Lstandobry  Lstanaktualny

gdzie:
Lstan dobry

- ładunek odpowiadający
miarodajnym:

stanowi

dobremu

przy

przepływie

Lstandobry  31,536  Qgw,90%  Cstandobry
Lstan aktualny - ładunek odpowiadający stanowi aktualnemu przy przepływie
miarodajnym:

Lstandobry  31,536  Qgw,90%  Cstanaktualny
gdzie: Cstan – stężenie danego wskaźnika zanieczyszczeń [mg/dm3]
Wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych
w danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej, aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego:
Lstanaktualny  Lstandobry
LRedukcja  
0

gdy

Lstanaktualny  Lstandobry

gdy

Lstanaktualny  Lstandobry

W przypadku stwierdzenia braku chłonności rzeki dla wybranego zanieczyszczenia, należy
podjąć działania ograniczające wprowadzanie ładunku tego zanieczyszczenia
w analizowanym przekroju lub przekrojach znajdujących się powyżej.
Wprowadzone zapisy uwzględniają także przypadek, w którym użytkownik stara się o nowe
pozwolenie wodnoprawne (po wygaśnięciu poprzedniego lub w wyniku planowanej zmiany
np. ilości odprowadzanych ścieków). Wówczas porównanie oceny stanu wód sprzed zmiany
(poprzednie pozwolenie wodnoprawne) i po jej wystąpieniu (zamierzone pozwolenie
wodnoprawne), pozwoli na właściwą analizę każdego przypadku.
Z uwagi na brak zanieczyszczeń w istotny sposób wpływających na stan wód, z ograniczeń
wyłączone zostało wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania
wody. Wody popłuczne powstają w wyniku płukania uzdatnioną wodą filtrów służących do
uzdatniania wody.
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Ograniczenia w odniesieniu do budowli piętrzących, w tym urządzeń
zapewniających swobodną migrację reprezentatywnych gatunków ryb
(§ 10-14).

3.3.

Przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego jest jednym z elementów wspierających osiągnięcie dobrego stanu przez te
części wód, czyli celu środowiskowego wskazanego w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Wędrówki ryb stanowią jeden z najważniejszych etapów w ich cyklu
życiowym. Mają nie tylko ogromne znaczenie dla rozwoju i wzrostu ryb, ale także są bardzo
istotne w gospodarce rybackiej. Utraconą ciągłość ekologiczną cieków można odzyskać
poprzez budowę urządzeń umożliwiających rybom i innym organizmom bezpieczne
pokonywanie tych budowli zarówno w dół jak i w górę rzeki lub poprzez usunięcie
niepotrzebnych już piętrzeń. Najbardziej rozpoznane i zbadane są możliwości pokonywania
przeszkód przez ryby łososiowate migrujące w górę rzeki. Jednakże pokonywanie wysokich
przeszkód od 0,7 do 1,7 m, przez pstrągi czy łososie atlantyckie, możliwe jest jedynie przy
odpowiedniej głębokości oraz długości niecki wypadowej. Przeprowadzone obserwacje
wędrujących gatunków ryb wykazały, iż ryby starają się pokonywać przeszkody wybierając
zatopione przelewy lub szczeliny przy jak najmniejszym wysiłku. Ryby pływające słabiej
mogą nie pokonać przeszkody nawet 0,1 m. Została przyjęta zasada, iż maksymalna
wysokość sztucznej budowli poprzecznej możliwej do pokonania przez ryby może wynosić
od 10 do 30 cm w zależności od składu gatunkowego migrujących ryb (krainy rybnej)
i tylko wtedy, gdy przeszkoda wyposażona jest w przelew koncentrujący przepływ wody
zapewniający niezbędną głębokość tranzytową równą trzykrotnej wysokości ciała dorosłego
osobnika13.
Na podstawie dostępnych analiz14 ustalono reprezentatywne gatunki ryb dla cieków lub ich
odcinków wskazanych w rozporządzeniu jako istotne lub szczególnie istotne zarówno
w odniesieniu do obszaru dorzecza Odry jak i regionu wodnego.
Obejmując ochroną życie biologiczne w ciekach należy także odnieść się do często
niekorzystnego oddziaływania hydroelektrowni na ichtiofaunę. Takie oddziaływanie
uzależnione jest przede wszystkim od wysokości piętrzenia, wielkości i typu turbiny,
szybkości obrotów wirnika oraz innych parametrów urządzenia. W trakcie pracy elektrowni
wodnej straty w pogłowiu ryb dotyczą głównie osobników napływających od górnej wody.
Problem ten częściowo rozwiązują różnego rodzaju bariery m.in. zastosowanie krat
ochronnych. Aby istotnie zmniejszyć straty w rybostanie, rozstaw tych krat (prętów) powinien
wynosić przynajmniej 15 mm, co pozwala zatrzymać smolty (stadium rozwojowe łososia)
o długości pow. 17,5 cm.
Zatem celem §14 jest ograniczenie śmiertelności ryb i innych organizmów powodowanej
przez urządzenia elektrowni wodnych. Pierwotnie zaproponowany jedyny sposób
zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych poprzez zastosowanie krat o prześwicie nie
większym niż 15 mm był trudny do spełnienia przez wszystkich użytkowników elektrowni, co
zgłoszono w uwagach i wnioskach z konsultacji społecznych. Z uwagi na powyższe, w §14
dopuszczono zastosowanie innych metod ochrony przed spływającymi rybami (ogólny
warunek wyposażenia w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów
doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami). Przy czym
13

Podejście wypracowane w ramach Spotkań Grupy Roboczej ds. Dobrych Praktyk w Projektowaniu Urządzeń
Służących Migracji Ryb przy Europejskiej Komisji Doradczej ds. Rybactwa Śródlądowego w Rzymie (EIFAC –
European Inland Fisheries Advisory Commission), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO)
14
J. Błachuta i inni Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach
dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce, Poznań 2010
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doprecyzowano, że jeżeli zabezpieczeniami tym są kraty to ich prześwit nie może być
większy niż 15 mm. Wprowadzono również odstępstwo od konieczności zabezpieczeń
wlotów do elektrowni wodnych przed spływającymi rybami, pod warunkiem zastosowania
turbiny śrubowej (ślimakowej), tj. turbiny określanej jako przyjazna dla fauny rzecznej.
W celu stworzenia warunków migracji dla ryb, dla których ciągłość morfologiczna jest
niezbędna do egzystencji, ustala się warunki drożności, jakie muszą spełniać urządzenia dla
migracji ryb, w zależności od ich predyspozycji (szybkość pływania, rozmiar). Rozpatrując
zagadnienie dot. wykonywania nowych urządzeń na ciekach w kontekście nałożenia
określonych ograniczeń na użytkowników, wzięto pod uwagę następujące kwestie:
1. przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków dla zachowania lub osiągnięcia
dobrego stanu lub potencjału,
2. wskazanie priorytetów udrożnieniowych,
3. wskazanie konkretnych rozwiązań technicznych,
4. czas wdrożenia niezbędnych zmian – (termin osiągnięcia celów środowiskowych,
derogacje),
5. wskazanie pozostałych obowiązków.
W warunkach korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
proponuje
się
wprowadzenie
zapisów
porządkujących
realizację
inwestycji
hydrotechnicznych w kontekście przyjętych priorytetów udrożnieniowych. Dla budowli
piętrzących, które aktualnie funkcjonują bez urządzeń umożliwiających migrację ryb na
ciekach szczególnie istotnych i istotnych proponuje się wprowadzić obowiązek wyposażenia
tych budowli w urządzenia udrażniające we wskazanych terminach wynikających przede
wszystkim z czasu niezbędnego na osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
3.4.

Ograniczenia w odniesieniu do jezior priorytetowych (§ 15 - 16).

Celem wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do jezior priorytetowych wskazanych w § 4
ust. 2 rozporządzenia jest przede wszystkim zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu ich
wód. Brak wprowadzenia odpowiednich ograniczeń uniemożliwi osiągniecie, przez
poszczególne części wód jezior, celów środowiskowych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż do ochrony wód jeziornych należy podchodzić inaczej niż
do ochrony rzek. Jeziora są całkiem odmiennymi niż rzeki ekosystemami, których
funkcjonowanie zasadniczo się różni. Jeziora są ekosystemami prawie zamkniętymi,
w których raz wprowadzone substancje włączają się na stałe w obieg materii w jeziorze
i tylko niewielka ich część może być wyprowadzona poza ekosystem. Zatem, dopływ
zanieczyszczeń w zasadniczo różny sposób oddziałuje na wody stojące i płynące. W jeziorach
zanieczyszczenia kumulują się, głównie w osadach dennych, i są z nich stopniowo uwalniane,
a następnie ponownie włączane do obiegu materii w jeziorze. Przebieg zmian jakościowych
i ilościowych zasobów wodnych jezior i zbiorników, zależy od szeregu czynników tj.: typ
jeziora/zbiornika, lokalizacja, podatność na degradację warunkowana naturalnymi cechami
morfometrycznymi i hydrograficznymi oraz nasilenie presji antropogenicznej wynikającej
z wykorzystania zasobów wód i użytkowania zlewni. Przesłanki te decydują o konieczności
odrębnego (w porównaniu do rzek) podejścia metodycznego do ich ochrony. Formułując
ograniczenia w korzystaniu z wód jezior priorytetowych wzięto pod uwagę przede wszystkim
wspominaną specyfikę tych ekosystemów, dla których ładunki zanieczyszczeń, trafiające
poprzez tzw. zasilanie zewnętrzne tj. ze zlewni jeziora, są największym zagrożeniem dla
osiągnięcia celów środowiskowych przez te części wód.

11

Jednolite części wód jezior priorytetowych otrzymują ładunek fosforu, ze spływów
obszarowych oraz ładunek dopływający do nich ciekami, który sumarycznie przekracza
ładunek niebezpieczny. W takim przypadku natężenie presji antropogenicznej występującej
w zlewniach jezior priorytetowych, można zminimalizować poprzez redukcję dostawy
punktowej, uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior, ograniczenie spływów
obszarowych z pól i użytków zielonych, a w przypadku jezior graniczących z zabudową
zwartą poprzez eliminację zrzutu do nich wód opadowych. Ponadto, ze względu na fakt, iż
część jezior jest użytkowana rekreacyjnie należy także uporządkować infrastrukturę
wypoczynkową. W przypadku jezior, które były odbiornikami ścieków wskazane jest również
podjęcie zabiegów rekultywacyjnych. Od podjęcia tych działań i ich skuteczności zależy czas
osiągnięcia przez jednolite części wód jezior celów środowiskowych. Czas osiągnięcia tych
celów może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
Z ograniczeń dotyczących wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
wyłączono oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz oczyszczone ścieki pochodzące ze
stacji uzdatniania wody. Dopuszczenie tych wyjątków nie będzie stanowić zagrożenia dla
jakości wód oraz wpłynie na zwiększenie zasilania poziomów wodonośnych.
Ze względu na obowiązujące pozwolenia wodnoprawne, które nie uwzględniały dotychczas
ograniczeń, o których mowa w niniejszym punkcie, dopuszcza się możliwość wprowadzania
ścieków do jezior oraz cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior
priorytetowych na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, jednak nie dłużej
niż przez okres pięciu lat.
3.5.

Ograniczenia w odniesieniu do wód podziemnych (§ 17 - 21).

Ograniczenie poboru wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na Wyspie Uznam, Wyspie
Wolin i Karsibór do wartości nie większej niż wielkość dostępnych do zagospodarowania
zasobów wód podziemnych wynika z konieczności osiągnięcia i nie pogarszania dobrego
stanu przez części wód podziemnych, czyli celu środowiskowego wskazanego w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zapewnienie równowagi pomiędzy
poborem, a zasilaniem wód podziemnych jest niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania
dobrego stanu wód podziemnych. Jeśli nadmierna eksploatacja wód podziemnych przekroczy
wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów to może dojść do obniżenia zwierciadła
wód oraz do degradacji zasobów poprzez ich zasolenie w wyniku ingresji lub ascenzji.
W efekcie następuje zmniejszenie zasobów wód podziemnych możliwych do
zagospodarowania, a w konsekwencji trudności w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia.
Na wyspie Uznam zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania już zostały
przekroczone w wyniku poboru rzeczywistego. Ponadto pobór wód podziemnych z ujęć
zlokalizowanych na Wyspie Uznam powoduje obniżenie poziomu zwierciadła wód
w czwartorzędowym użytkowym poziomie wodonośnym i ascenzję wód zasolonych.
W rezultacie następuje znaczne pogorszenie jakości ujmowanych wód. Jeżeli dalsza
eksploatacja z ujęć będzie się utrzymywała to pogłębiać się będzie deficyt zasobów
dostępnych oraz wzrośnie ryzyko zasolenia tych wód.
Stan wód podziemnych na Wyspie Uznam, według Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, został oceniony jako słaby, zarówno pod względem ilościowym, jak
i chemicznym. Co więcej obszar ten uznany został za zagrożony nieosiągnięciem celów
środowiskowych oraz ustalono dla niego odstępstwo czasowe na podstawie art. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Ponadto ocena stanu wód podziemnych, opracowana w oparciu o nowsze
dane pochodzące z monitoringu wód wykonanego w 2010r., potwierdziła słaby stan w tym
obszarze. Stwierdzono, że wynikiem tej sytuacji jest przede wszystkim nadmierny pobór wód
podziemnych przekraczający wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów.
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W celu poprawy obecnego stanu wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, wskazano do realizacji działania polegające na racjonalnym gospodarowaniu
wodą przeznaczoną do spożycia, poszukiwaniu i dokumentowaniu alternatywnych źródeł
zaopatrzenia w wodę do spożycia na lądzie, w odległości do 100 km od Świnoujścia oraz
weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Aby zapewnić
skuteczność zaplanowanych działań prowadzących do osiągnięcia dobrego stanu na Wyspie
Uznam konieczne było wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z wód
podziemnych. W związku z powyższym sformułowano następujące zakazy:
- zakaz wykonywania urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych, celem
przeciwdziałania dalszemu pogłębianiu się deficytu wód podziemnych w tym obszarze;
- zakaz wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych, celem zapobieżenia obniżania się zwierciadła wód podziemnych, przy czym
zakaz ten nie dotyczy odwodnień krótkotrwałych, które nie będą powodować
długoterminowych negatywnych skutków dla zasobów wód podziemnych;
- zakaz poboru wód podziemnych do nawodnień gruntów i upraw, w celu racjonalnego
gospodarowania wodą podziemną, która zgodnie z art. 32 ustawy Prawo wodne, powinna być
wykorzystywana przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia, na cele socjalno-bytowe oraz na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych
i farmaceutycznych.
Na Wyspie Wolin zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych
Wyspy Wolin” występują obszary o bardzo wysokim wykorzystaniu zasobów wód
podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Wody podziemne tego rejonu są bardzo
silnie eksploatowane przez ujęcie komunalne dla miasta Międzyzdroje, ujęcia w Świnoujściu
oraz ujęcie komunalne w Wolinie. Znaczący, skoncentrowany pobór wód podziemnych
powoduje pogorszenie jakości ujmowanych wód, poprzez zasolenie i ogranicza wielkość
dostępnych do zagospodarowania zasobów.
Zgodnie z najnowszą oceną stanu wód podziemnych przeprowadzoną w oparciu o dane
pochodzące z monitoringu wód z 2010r., stan wód na Wyspie Wolin (zachodnia część –
Przytór) został oceniony jako słaby pod względem chemicznym i ilościowym. Wpływ na taką
ocenę miało zasolenie wód podziemnych w zachodniej części Wyspy Wolin spowodowane
znaczącym poborem.
W celu poprawy obecnego stanu wód podziemnych na Wyspie Wolin, w rejonach szczególnie
zagrożonych nadmiernym rozdysponowaniem zasobów dostępnych, wprowadzono
ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych. Obszary te są zagrożone zasoleniem
użytkowych poziomów wodonośnych co dodatkowo ogranicza wielkość dostępnych zasobów
wód podziemnych. Są to: zachodnia część Wyspy Wolin, oraz Półwysep Rów z miastem
Wolin.
Z uwagi na warunki hydrogeologiczne oraz zidentyfikowane presje antropogeniczne
wprowadzono następujące zakazy:
- zakaz wykonywania urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych,
z których woda będzie pobierana na cele inne niż do ochrony zasobów wód przed
zanieczyszczeniem oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele
socjalno-bytowe, z uwagi na ochronę zasobów ilościowych przedmiotowego obszaru;
- zakaz wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych, który podyktowany jest zapobieganiu obniżeniom zwierciadła wód podziemnych.
Zakaz nie obejmuje odwodnień nie powodujących długoterminowych negatywnych skutków
dla zasobów wód podziemnych.
Zapis w rozporządzeniu dopuszcza wykonywanie odwodnień nie powodujących
długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych tzn.
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że nie wpłyną one na wielkość zasobów wód podziemnych poprzez np. zwrot wód
z odwodnienia do systemu wodonośnego, a nie poza system.
Ustandaryzowanie sposobu obliczania wartości maksymalnego rocznego poboru wody
z ujęcia wód podziemnych wnoszonego do pozwolenia wodnoprawnego wprowadzono ze
względu na ochronę ilościowych zasobów wód podziemnych. Wielkość ta nie powinna
przekraczać wartości średniodobowego zapotrzebowania na wodę przemnożonej przez ilość
dni w roku. Zapotrzebowanie na wodę powinno być określone na podstawie
dotychczasowych rzeczywistych poborów z uwzględnieniem uzasadnionego wzrostu poboru
wynikającego np. z zaopatrzenia nowych miejscowości, zakładów, wzrostu produkcji.
Ograniczenie korzystania z wód podziemnych na potrzeby napełniania stawów oraz
nawodnień wprowadzono ze względu na ochronę zasobów wodnych przed nadmierną
eksploatacją i na podstawie art. 32 ustawy Prawo wodne, który wskazuje, że wody podziemne
wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia, na cele socjalno-bytowe oraz na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych
i farmaceutycznych.
3.6.

Obowiązek przekazywania informacji (§ 22).

Rozporządzenie nakłada na podmioty korzystające z wód, obowiązek przekazywania
organowi właściwemu do prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, informacji o rzeczywistej wielkości pobieranej wody
powierzchniowej i podziemnej oraz informacji o ilości i jakości odprowadzanych ścieków.
Wyjątek stanowią wody opadowe i roztopowe, które ustawowo zostały wyłączone
z obowiązku pomiaru ich ilości.
Dyrektor RZGW w Szczecinie na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy Prawo wodne
zobowiązany jest do prowadzenia katastru wodnego dla regionu wodnego. W ramach katastru
wodnego gromadzone są m.in. dane dotyczące wielkości pobieranej wody powierzchniowej
i podziemnej oraz źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych i obszarowych.
Ponadto, rzeczywiste dane o poborach wody i zrzutach ścieków są podstawą do
opracowywania szeregu analiz na poziomie regionu wodnego, m.in. bilansów
wodnogospodarczych, których wyniki są niezbędne do aktualizacji warunków korzystania
z wód regionu wodnego oraz opracowania warunków korzystania z wód zlewni.
Szczegółowy zakres informacji, jakie powinny być przekazywane przez podmioty
korzystające z wód określono w załączniku nr 13.
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