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aPGW - AKTUALIZACJA PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA
aPWŚK - AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO -ŚRODOWISKOWY KRAJU
Dyrektywa SEA - DYREKTYWA 2001/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 27 CZERWCA
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1

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie jest przedmiotem umowy nr 36/2017 zawartej w dniu 05.04.2017 r. pomiędzy
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a firmą Ekovert Łukasz Szkudlarek na
wykonanie usługi pn.: „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu rozporządzenia
zmieniającego warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”.
Opracowana w trakcie realizacji zamówienia Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi element
postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i będzie poddana
konsultacjom społecznym w jego trakcie.

2

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

2.1 Cel i zakres prognozy
W niniejszym dokumencie przedstawiono wyniki analiz, które przeprowadzono, aby oszacować
potencjalny wpływ na środowisko realizacji postanowień projektu rozporządzenia zmieniającego
warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, uwzględniając
wyniki Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzonej dla jego pierwotnej
wersji.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której przygotowano Prognozę OOŚ dla
pierwotnej wersji rozporządzenia, przeprowadzona była w okresie od maja 2013 do czerwca 2014 r..
W jej ramach dokonano ocen wymaganych przez ustawę OOŚ oraz właściwych uzgodnień. Podczas
prac nad bieżącą Prognozą wykorzystano wyniki wcześniejszych ocen, a w szczególności skupiono się
na tych elementach środowiska, na które projektowane zmiany rozporządzenia mogą mieć faktyczne
oddziaływanie.
Podstawą Prognozy jest projekt rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz uzgodnienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (DOOŚ-SOOŚ.411.2.2017.EP z dnia 3.03.2017r.) i
Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS-HŚ-NS-4311-6/EN/17 z dnia 14.02.2017r.) - w sprawie
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu i
stopnia szczegółowości Prognozy dla przedmiotowego dokumentu. Przy czym jedynie Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny i uzgodnił
zakres oraz stopnień szczegółowości Prognozy.
Zgodnie z przywołanym uzgodnieniem GDOŚ zakres Prognozy, powinien uwzględniać wymogi
określone w art. 51 ust. 2, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
OOŚ, co oznacza, że wszystkie prowadzone w prognozie analizy oraz proponowane zalecenia
powinny odpowiadać stopniem szczegółowości zapisom projektowanego dokumentu oraz
uwzględniać informacje zawarte w prognozach sporządzonych dla innych, powiązanych i przyjętych
już dokumentów. Ma to na celu m. in. niepowielanie przeprowadzonej już oceny. Niniejsza Prognoza
powinna w szczególności uwzględniać analizy i wnioski z prognozy opracowanej dla obowiązującego
rozporządzenia WKW RWDOiPZ, w zakresie w jakim wiążą się ze zmianami zawartymi w projekcie
dokumentu, który jest przedmiotem obecnego postępowania, w tym z uwzględnieniem
potencjalnych oddziaływań skumulowanych.
Szczegółowy zakres wymogów określonych przez GDOŚ wraz z miejscem uwzględnienia ich w
Prognozie zaprezentowano w Tab. 1.
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2.2 Model oceny wraz z opisem metodyki prowadzenia ocen projektu
rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ
Akty prawne stanowią specyficzną grupę dokumentów, dla których przeprowadza się postępowanie
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla oceny przedmiotowego dokumentu
przyjęto model oceny polityk (tzw. policy appraisal). Najważniejszą rolę w tym podejściu odgrywa
identyfikacja celów samego dokumentu, skutków ich realizacji oraz ocena czy kwestie środowiskowe
zostały w nim należycie ujęte – nie zaś bezpośredniego oddziaływania na środowisko, jak w
przypadku dokumentów strategicznych określających ramy przedsięwzięć inwestycyjnych. Procedura
ta kładzie większy nacisk na proces decyzyjny będący efektem wdrożenia ocenianego dokumentu.
Ten model sprawdza się w ocenie dokumentów, które nie wyznaczają ram realizacji poszczególnych
przedsięwzięć, a jedynie ramy i kierunki rozwoju różnych procesów w sferze społecznej,
gospodarczej, prawnej czy środowiskowej.
Elementy wskazanego modelu zastosowano również w ramach Prognozy wykonanej dla pierwotnej
wersji rozporządzenia, dlatego jej wyniki, uwzględniono w opracowywanym dokumencie. Nacisk
prowadzonych analiz położono na ocenę zgodności zapisów z aktualnie obowiązującymi celami
ochrony środowiska.
W ocenie czy kwestie środowiskowe zostały w projekcie rozporządzenia ujęte w wystarczającym
stopniu, jak również czy zaproponowane zapisy są adekwatne i wystarczające do uzyskania
założonych celów, tj. osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód w regionie wodnym ograniczono
się do analizy proponowanych obecnie zmian.
W podobny sposób przeprowadzono również analizę metod oraz kryteriów, które przyjęto, jako
podstawę i punkt odniesienia dla oceny skuteczności zaproponowanych w dokumencie rozwiązań i
zapisów. Za punkt wyjścia przyjęto wskaźniki i kryteria opracowane w metodyce prowadzenia
monitoringu skutków realizacji postanowień warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego z roku 2013.
Analizę oddziaływania na poszczególne „ustawowe” komponenty środowiska określone w art. 51.
ust. 2 pkt. 2e ustawy OOŚ poprzedzono weryfikacją czy faktyczne oddziaływania w przypadku
przedmiotowego dokumentu mogą mieć miejsce i jak oceniono je w przypadku pierwotnej wersji
rozporządzenia. Następnie skupiono się na tych wprowadzanych zmianach, które potencjalnie mogą
implikować negatywne oddziaływanie. Kolejnym etapem prac jest ekspercka analiza wariantowa z
uwzględnieniem tzw. wariantu zero, czyli oceną skutków w przypadku braku wprowadzenia zmian do
rozporządzenia WKW RWDOiPZ, uwzględniająca wyniki przedstawione w Prognozie z roku 2013.
Ostatnim elementem jest opracowanie listy rekomendacji w zakresie ewentualnej modyfikacji
niektórych zapisów, które zdaniem autorów Prognozy, mogłyby zwiększyć czytelność dokumentu,
poprawić stopień uwzględnienia zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w projekcie
zmiany rozporządzenia, jak również ułatwić osiągnięcie zakładanych przez wdrożenie dokumentu
celów.
Spośród nich wybrano najistotniejsze i zarekomendowano do wdrożenia w ostatecznej wersji zmiany
rozporządzenia lub jego uzasadnieniu.
Do przeprowadzenia wyżej wymienionych badań i analiz w szczególności wykorzystano następujące
techniki i metody:


Analiza danych wtórnych
Badania źródeł wtórnych (desk research) - opierają się na analizie danych oraz dokumentów
programowych związanych z przedmiotowym dokumentem przekazanych przez
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Zamawiającego oraz pozyskanych w toku prowadzonego przeglądu literatury oraz
dostępnych danych. Informacje ze źródeł wtórnych są stosunkowo szybką metodą
zdobywania i gromadzenia informacji możliwych do wykorzystania przez ekspertów w
późniejszych analizach.
Analizy przestrzenne
Analizy z wykorzystaniem GIS (Geographic Information System) są narzędziem pozwalającym
oceniać zróżnicowane przestrzennie procesy i zjawiska, jak również identyfikować relacje
między nimi. Podstawowym elementem umożliwiającym prowadzenie analiz przestrzennych
jest baza danych GIS. W ramach prac, wykorzystując przekazane i posiadane dane, nie tylko
zaprezentowany zostanie ich rozkład geograficzny, ale również dokonane zostaną własne
analizy z wykorzystaniem innych referencyjnych, ogólnie dostępnych i pozyskanych, danych
podkładowych.
Analizy eksperckie
Analiza ekspercka jest najlepszą metodą oceny specyficznych zagadnień dotyczących
wąskiego obszaru badawczego. W przypadku przedmiotowej Prognozy oddziaływania
proponowanych zapisów zmieniających WKW RWDOiPZ na poszczególne elementy
środowiska ocenione zostaną przez ekspertów wchodzących w skład zespołu
opracowującego Prognozę. Na potrzeby każdego elementu środowiska stworzony będzie
zespół, który oceni potencjalne skutki środowiskowe. Analiza ekspercka w połączeniu z
analizą przestrzenną (GIS) i analizą danych wtórnych (DR) będzie podstawą formułowania
wniosków Prognozy.

2.3 Stopień szczegółowości ocen i analiz projektu rozporządzenia zmieniającego
WKW RWDOiPZ
Przez pojęcie stopnia szczegółowości analiz przyjęto zasięg przestrzenny oraz rodzaj zagadnień
włączony do analiz i ocen.
W kontekście stopnia szczegółowości analiz, zgodnie z zapisami art. 5.2 dyrektywy SEA oraz art. 52. 1
ustawy OOŚ i przytoczonym uzgodnieniem GDOŚ, poszczególne aspekty oddziaływania nie powinny
być powielane przy ocenach dokumentów niższego rzędu. Mając na uwadze powyższe zauważono, że
stopień szczegółowości oceny projektu rozporządzenia uszczegóławia, a nie powiela, ocenę
dokonaną już dla aPGW i aPWŚK, PUW czy PZRP. Stąd ocena merytoryczna proponowanych w
projekcie zapisów została przeprowadzona w skali regionu wodnego, jednak z uwzględnieniem
wniosków płynących z prognoz oddziaływania na środowisko powiązanych dokumentów wyższego
szczebla.
Ponadto z uwagi na specyfikę analizowanego dokumentu, jakim jest zmiana obowiązującego w
obrębie regionu wodnego rozporządzenia, dla którego wykonano już Prognozę OOŚ, przyjęto
analogiczny i wynikający z jej ustaleń stopień szczegółowości, uwzględniając jednocześnie wymogi
określone przez GDOŚ i skalę proponowanych zmian przepisów rozporządzenia.
Ocena legislacyjna poprawności konstrukcji aktu prawa miejscowego została dokonana w trakcie
oceny przedstawionej w rozdziale 3.2. Uwzględnia ona zasady konstrukcji dokumentów rangi aktu
prawa miejscowego, na podstawie wytycznych, zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016 poz. 283). Oceny
legislacyjnej dokonano łącznie z oceną ogólną rozporządzenia, wyodrębniając jej najistotniejsze
elementy. Podejście takie zastosowano ze względu na ograniczenie zakresu niniejszej Prognozy oraz
zachowanie spójności z Prognozą opracowaną dla obowiązującego aktualnie Rozporządzenia WKW
RWDOiPZ.
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2.4 Opis spełnienia wymogów stawianych Prognozie
W Tab. 1 wskazano miejsce uwzględnienia w Prognozie wymagań stawianych w ustawie OOŚ oraz
wynikających z uzgodnienia GDOŚ.
Tab. 1 Opis spełnienia wymogów ustawowych w Prognozie
USTAWOWY WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami;
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy;
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
ANALIZY I OCENY
istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu;
stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;
celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych
z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań - różnorodność biologiczną,
bezpośrednich,
pośrednich,
wtórnych,
skumulowanych, - ludzi,
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych - zwierzęta,
i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot - rośliny,
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na - wodę,
środowisko, a w szczególności na:
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne,
Z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

ROZDZIAŁ

SPOSÓB, W JAKI WZIĘTO POD UWAGĘ

ROZDZIAŁ

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

5.2

SPECYFICZNE WYMOGI ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

ROZDZIAŁ

3
2.2
2.5
4.11
6.1
ROZDZIAŁ
5.1

4
4
3.3

4.3
4.5
4.3
4.3
4.1, 4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.5
4.5
4.11

2.5

Zgodnie z opinią Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w prognozie należy przedstawić następujące zagadnienia:
Wszystkie prowadzone w prognozie analizy oraz proponowane zalecenia powinny odpowiadać stopniem
szczegółowości zapisom projektowanego dokumentu oraz uwzględniać informacje zawarte w prognozach
sporządzonych dla innych, powiązanych i przyjętych już dokumentów. Ma to na celu m. in. niepowielanie
przeprowadzonej już oceny. Prognoza przedmiotowego projektu powinna w szczególności uwzględniać analizy i
wnioski z prognozy opracowanej dla obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu
Wszystkie
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w zakresie jakim wiążą się ze zmianami zawartymi w projekcie
rozdziały
dokumentu, który jest przedmiotem obecnej procedury, w tym z uwzględnieniem potencjalnych oddziaływań
skumulowanych. Równie istotne będzie odniesienie się do przyjętej aktualizacji Planu gospodarowania wodami w
dorzeczu Odry, w tym prognozy do niej. Zaleca się uwzględnienie w analizach również innych przyjętych dokumentów
z zakresu gospodarowania wodami, takich jak Plany utrzymania wód, czy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
Z uwagi na zakres rozporządzenia do którego projektowana jest przedmiotowa zmiana, istotne jest przeprowadzenie
oceny adekwatności proponowanych regulacji w kontekście zakładanych do osiągnięcia celów. Wszystkie
4.1, 4.2
proponowane zmiany powinny służyć poprawie stanu wód na obszarze przedmiotowego regionu wodnego.
Ponadto w prognozie należy dokonać oceny wpływu na środowisko projektowanych regulacji dotyczących warunków
korzystania z wód w odniesieniu do wszystkich środowiskowych aspektów, których może dotyczyć projektowana
4, 5
zmiana rozporządzenia po wdrożeniu. Należy przy tym uwzględnić korzystne i niekorzystne interakcje regulacji z
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innymi czynnikami i procesami, kluczowymi dla analizowanego regionu wodnego, także nieobjętymi zapisami
projektowanego dokumentu. Istotna będzie zatem kompleksowość analiz, które powinny obejmować wszystkie
uwarunkowania środowiskowe ważne dla terenu objętego opracowaniem, w tym zachodzące pomiędzy nimi relacje,
zwłaszcza w kontekście potencjalnych kumulacji oddziaływań. Trzeba podkreślić, że oceny wymagają wszystkie
projektowane zmiany, w tym m. in. określające sytuacje, w których dopuszcza się zmniejszenie przepływu
nienaruszalnego, dotyczące dopuszczenia na niektórych ciekach przepławek o zmiennych parametrach, czy zmiany
dokonane w załącznikach do rozporządzenia obowiązującego, zestawiających reprezentatywne gatunki ryb dla cieków
lub ich odcinków, a także ustanawiające odcinki cieków szczególnie istotne lub istotnych pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry lub regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorze Zachodniego.
Tam gdzie to możliwe, istotne jest uwzględnienie w ocenie wpływu na środowisko uwarunkowań przestrzennych
terenów objętych projektowanym dokumentem. Należy wziąć pod uwagę rodzaj i skalę działań możliwych do podjęcia
na podstawie rozporządzenia zmieniającego, charakter obszaru, na którym będzie ono realizowane oraz inne
stwierdzone parametry, istotne z punktu widzenia potencjalnych oddziaływań na środowisko. Dużą uwagę należy
poświęcić ekosystemom, siedliskom oraz gatunkom wodozależnym, w szczególności objętym ochroną w ramach sieci
Natura 2000, a także korytarzem ekologicznym. Należy przy tym stosować kryterium narażenia i uwzględnić wszystkie
elementy środowiska (oraz obszary chronione), które mogą być narażone na negatywne oddziaływanie. Prognoza
powinna z podobną uwagą traktować zarówno sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla gatunków i siedlisk
przyrodniczych, jak również oddziaływania pośrednie i wtórne. Prognoza powinna także w sposób uzasadniony i
racjonalny przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na formy ochrony przyrody.
Należy podkreślić, że szczegółowej ocenie należy poddać zwłaszcza te regulacje, które będą stanowiły złagodzenie
obecnie obowiązujących wymagań w zakresie korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na skutki wdrożenia przepisu, zgodnie z którym dla odcinków
cieków będących w zasięgu cofki wód morza, jeziora, zbiornika wodnego lub dopływu nie będzie wymagane
zachowanie w korycie przepływu nienaruszalnego, co w obowiązującym rozporządzeniu stanowi podstawowy
warunek korzystania z wód, mający na celu uzyskanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód płynących.
Należy ponadto zbadać konsekwencje środowiskowe pozostałych przepisów, wynikających z wyodrębnienia w korycie
cieku części zdefiniowanej jako „zasięg cofki” (np. § 1 i pkt 7a rozporządzenia zmieniającego).
Zwracam także uwagę na potrzebę szerokiej analizy wpływu wdrożenia regulacji dotyczącej zmiany wymaganego typu
turbiny, koniecznej do stosowania na obiektach hydrotechnicznych nieposiadających zabezpieczeń wlotów do
elektrowni wodnych przed spływającymi rybami, na ciekach lub odcinkach cieków wyróżnionych z uwagi na
konieczność zachowania ciągłości morfologicznej, Należy ocenić konsekwencje dopuszczenia turbin o zwiększonej
prędkości obrotowej.
W związku z możliwością wpływu realizacji postanowień przedmiotowego projektu na obszary Natura 2000 należy
podkreślić, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy OOŚ projekt dokumentu nie może zostać przyjęty, jeżeli ze strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko wynika, że jego realizacja może znacząco negatywnie oddziaływać na obszary
Natura 2000, a nie zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Zgodnie ze wspomnianym przepisem można zezwolić na realizację
dokumentu mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, jeśli przemawiają za tym niezbędne
wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym. Powyższa
przesłanka może zostać uznana tylko w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz przy zapewnieniu wykonania
kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zagwarantowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów
Natura 2000. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych,
nadrzędny interes publiczny odnosi się wyłącznie do: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego i uzyskania korzystnych następstw (o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego). W
sytuacji gdy przyjęcie dokumentu, który może znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki priorytetowe,
wynika z innych koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, przed przyjęciem dokumentu, wymagane
jest uzyskanie opinii Komisji Europejskiej. Mając na uwadze przytoczone przepisy, w przypadku stwierdzenia
znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, należy w prognozie wyraźnie wykazać i uzasadnić
istnienie wymienionych przesłanek.
Propozycje w zakresie metod monitoringu skutków realizacji działań wynikających z projektowanego dokumentu
powinny być opracowane tak, by pozwoliły na zbadanie rzeczywistych skutków środowiskowych wdrożenia
projektowanych regulacji, w tym na określenie, czy właściwie oceniono skalę i zasięg oddziaływania na środowisko (z
uwzględnieniem obszarów Natura 2000) poszczególnych zapisów oraz na ocenę skuteczności zaproponowanych
działań minimalizujących.
Przy opracowywaniu prognozy należy uwzględnić wytyczne Komisji Europejskiej do strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko pod kątem uwzględniania zmian klimatu oraz różnorodności biologicznej.

2.5 Metodyka monitoringu skutków realizacji
rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ

postanowień

4.3

4.1.3

4.1.3

4.3

5.3

4.3, 4.8

projektu

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany
prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania na środowisko. Konieczny jest on jednak jedynie w przypadku stwierdzenia istotnych
negatywnych oddziaływań na któryś z komponentów środowiska.
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Natomiast osobnym aspektem zagadnienia realizowanym w ramach odrębnego zadania jest
monitoring stopnia realizacji i skuteczności postanowień analizowanego rozporządzenia.
Założenia tego monitoringu dla wprowadzanych zmian oparto na istniejącej metodyce opracowanej
w ramach strategicznej oceny dla pierwotnej wersji rozporządzenia, tj. analizę DPSIR (driving
forces/czynniki sprawcze - pressures/presje - state/stan - impact/oddziaływanie - response/środki przeciwdziałania) promowaną przez Europejska Agencję Środowiska w tego typu opracowaniach.

2.6 Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy
Podstawową luką w wiedzy, napotkaną w trakcie opracowywania Prognozy dla projektu
rozporządzenia zmieniającego był brak danych monitoringowych dotyczących cyklicznych ocen stanu
JCW w regionie wodnym DOiPZ, rekomendowanych jako wytyczna do analiz skuteczności powziętych
ograniczeń dla obowiązującego Rozporządzenia. Brak dostępnych danych wynika z przyjętego
harmonogramu, w którym założony okres monitoringu tj. 3 lata, nie został osiągnięty od rozpoczęcia
obowiązywania warunków korzystania z wód regionu wodnego DOiPZ. Również zmiany prawne,
obejmujące sposób monitorowania JCW a także aktualizacja PGW spowodowały brak możliwości
opracowania pierwszego cyklu analiz danych WIOŚ, na których bazował zakładany monitoring
skuteczności i realizacji postanowień WKW. W efekcie powyższego autorzy niniejszej Prognozy nie
mieli możliwości weryfikacji skuteczności dotychczasowych zapisów i dalszego ich wykorzystania.
Zidentyfikowane braki zostały jednak zniwelowane poprzez nowe dane, m. in. nowe opracowania
dotyczące weryfikacji WKW, dane o zasobach wód podziemnych zawartych w dokumentacjach
geologicznych, informacje udostępnione przez pracowników RZGW, a dotyczące problemów ze
stosowaniem WKW RWDOiPZ, np. w trakcie postępowań administracyjnych. Wymienione informacje
pozwoliły właściwie ocenić skalę proponowanych zmian i przewidzieć ich skuteczność. W związku z
powyższym można przyjąć, iż napotkane luki ostatecznie nie uniemożliwiły dokonania poprawnej
oceny projektu zmiany Rozporządzenia WKW RWDOiPZ, i nie wpłynęły na wiarygodność
opracowania.

3

ANALIZA ZAWARTOŚCI PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
WKW RWDOiPZ ORAZ JEGO POWIĄZAŃ Z INNYMI DOKUMENTAMI

3.1 Ogólna charakterystyka projektu rozporządzenia zmieniającego WKW
RWDOiPZ i zasięgu jego oddziaływania
Analizowany projekt rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego składa się z 2 paragrafów i 9 załączników. W § 1 wyodrębniono
26 punktów charakteryzujących wprowadzane w obowiązującym rozporządzeniu zmiany, natomiast
w § 2 zdefiniowano moment wejścia ich w życie. Załączniki do rozporządzenia doprecyzowują
ustalenia zawarte w § 1.
Zasięg obowiązywania głównych ustaleń rozporządzenia WKW RWDOiPZ nie ulega zmianie i
obejmuje granice regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wskazane na Ryc. 1.
Jest to obszar położony w obrębie 3 województw: głównie zachodniopomorskiego (77%), a w
mniejszym stopniu lubuskiego (10%) oraz pomorskiego (13%).
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Ryc. 1 Granica regionu wodnego DOiPZ na tle głównych granic administracyjnych kraju i sieci hydrograficznej (Źródło:
Prognoza OOŚ dla WKW RWDOiPZ, 2013 r., RZGW Szczecin)

Ogółem w granicach regionu wodnego DOiPZ wydzielono aktualnie 329 JCWP rzecznych o łącznej
długości 19382,36 km, 13 JCWPd o łącznej powierzchni 20015,2 km2 oraz 4 JCWP przybrzeżne o
powierzchni łącznej 349,86 km2 i 4 JCWP przejściowe o pow. sumarycznej 462,2 km2. W regionie
wodnym zidentyfikowano ponadto 113 JCWP jeziornych o pow. łącznej 250,95 km2.
Zasięg oddziaływania projektowanego aktu zmieniającego obowiązujące warunki korzystania z wód
regionu wodnego z definicji obejmuje całość regionu, niemniej część przepisów dotyczy
zdefiniowanych, ograniczonych obszarów, m. in. zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy
Wolin i Uznam. Należy mieć na uwadze, iż wymagania i ograniczenia ustalone dla regionu wodnego
są uszczegółowiane przez warunki dedykowane dla zlewni, dostosowane do skali jej problemów.
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Ryc. 2 Obszary zlewni, dla których wydano osobne rozporządzenia WKW na tle granic RWDOiPZ (źródło: opracowanie
własne)

Do tej pory opublikowano 6 aktów prawa miejscowego w regionie wodnym DOiPZ, wprowadzających
warunki korzystania z wód zlewni i uszczegóławiających warunki korzystania z wód tych fragmentów
regionu wodnego. Zasięg obowiązywania zapisów tych aktów prawa miejscowego został
przedstawiony na Ryc. 2. Zmianę WKW regionu wodnego - przy obecnym stanie prawnym - można
więc uznać za dostosowanie „tła” dla obecnie obowiązujących WKW zlewni, która to zmiana nie musi
już regulować przepisów, nakierowanych na szczegółowe rozwiązania zawarte w istniejących WKW
dla zlewni problemowych.
Do dalszych analiz przyjmuje się, iż proponowane przepisy rozporządzenia zmieniającego powinny
być podporządkowane skali regionalnej i być oceniane przy zachowaniu kryterium uniwersalności i
integralności zarządzania zlewniowego.

13

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód RWDOiPZ

Cały omawiany region wodny ma 20 405 km2, z czego 7 182 km2 jest objęte WKW zlewni. Stanowi to
około 35 % powierzchni regionu wodnego.
Pomijając aspekt uniwersalności przepisów WKW RWDOiPZ, stanowi to na obecną chwilę
ograniczenie oddziaływania WKW regionu, tzn. że nie musi on regulować szczegółowo zjawisk
występujących w zlewniach objętych warunkami szczegółowymi.

3.2 Analiza i ocena projektowanych zmian zapisów rozporządzenia WKW
RWDOiPZ ze szczególnym uwzględnieniem zakładanych celów, którym mają
one służyć
Analizując proponowane zmiany treści obecnie obowiązującego Rozporządzenia WKW RWDOiPZ
można zauważyć cztery charakterystyczne typy zmian, wprowadzanych do dokumentu:





zmianę dotychczas obowiązujących przepisów, tj. zmianę ich brzmienia, włączając w tę
zmianę treść załączników, zmiany mają charakter redakcyjny bądź głęboko ingerujący w sens
przepisów zmienianych;
zmianę merytoryczną brzmienia i sensu przepisu obecnie obowiązującego,
dodanie nowych punktów i nowych załączników, dotyczących zagadnień dotychczas
nieregulowanych,
usunięcie dotychczasowych przepisów.

Część zmian dotyczyła korekty brzmienia poszczególnych przepisów, w celu wyeliminowania
nieścisłości, budzących wątpliwości przy ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu. Dotyczy to np.:




przepisów wprowadzonych w § 6.3, dla którego proponuje się uproszczenie rozumienia
kolejności obowiązujących priorytetów, zachowując dotychczasowy ich sens;
zamiany wyrażeń typu „wymagania” lub „ograniczenia” na „warunki”, dokonanej w
brzmieniu § 8.3, 5, 6, 7;
korekty zauważonych błędów, np. w § 10, § 11.1 i 2, § 12.1, § 13.2.1 czy § 14.1 i 3;

Proponowana merytoryczna zmiana istniejących przepisów jest podyktowana w pierwszej kolejności
zmianą innych aktów prawnych i dokumentów strategicznych, realizowanych za pomocą WKW.
Zmianie muszą zatem ulec odesłania do obowiązujących planów gospodarowania wodami, które
wprowadza § 1.1 obowiązującego obecnie Rozporządzenia, jak również treść szczegółowych
wymagań w zakresie stanu wód, wprowadzane § 2.1 oraz § 4.1 i § 5.
Kolejne proponowane poprawki istniejących przepisów dotyczą zmiany ich sensu lub doprecyzowania
zbyt ogólnej definicji. Dotyczy to np. dotychczasowego zapisu § 5.1.2, dla którego proponuje się
odejście od uzależnienia dobrego stanu JCWPd od nieprecyzyjnego pojęcia szkody w ekosystemach, i
zastąpienie go zapisem o dających się zidentyfikować celach środowiskowych tych ekosystemów,
które to cele są określone przez właściwe dokumenty np. Plan zadań ochronnych. Zmiana definiuje co
konkretnie jest wymaganiem dla osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód
podziemnych, ułatwiając tym samym stosowanie przepisu w praktyce. Inną wprowadzoną zmianą
jest korekta § 8.4, w którym dotychczasowy przepis odnosił się do rzek, a proponuje się, aby jego
oddziaływaniem objąć wszystkie wody powierzchniowe, również wody stojące.
Innymi istotnymi zmianami merytorycznymi istniejących przepisów, są zmiany o charakterze
uzupełniającym. Obecnie stan wiedzy pozwala autorom projektu rozporządzenia na powołanie się na
udokumentowane zasoby wód, co znajduje swoje odzwierciedlenie w całkowitej zmianie
dotychczasowego § 17 i § 18 oraz w załącznikach nr 9 i 10 do tych przepisów. Przykładem innej
ingerencji w całość brzmienia przepisu są proponowane nowe brzmienia dla § 20. 2 i 3. Te z kolei
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zmiany są wprowadzane w celu większej ich czytelności poprzez uspójnienie definicji odwodnienia
tymczasowego ze stosowanymi w branży budowlanej.
Zmiany, polegające na dodaniu nowych przepisów, autorzy projektu rozporządzenia wprowadzają po
to, aby wypełnić lukę, ujednolicić cały dokument bądź zapobiec przewidywanym w przyszłości
negatywnym skutkom określonego korzystania z wód. W ślad za rozszerzeniem dotychczasowych
celów środowiskowych oraz wymagań osiągnięcia, utrzymania i zapobiegania pogarszaniu dobrego
stanu wód, wprowadzonych za pomocą nowych zapisów w § 2.1, § 4 oraz § 5 rozporządzenia
obowiązującego, zaproponowano dodatkowe przepisy, odnoszące się do dotychczas
nieuregulowanych zjawisk:




cofki w ciekach i zbiornikach wodnych,
korzystania z wód poprzez ich pobór czy zrzut ścieków,
ingresji i ascenzji wód słonych.

Wprowadzono definicję pojęcia cofki (dodanie § 1a do rozporządzenia obowiązującego) oraz w
konsekwencji dalszych zmian takich jak określenie szczegółowych wymagań dla wód w rejonie cofki
(dodanie § 2.5 do rozporządzenia obowiązującego) oraz zasad rozdysponowania zasobów wód w
rejonie cofki (§ 7.1a do rozporządzenia obowiązującego).
Usunięcie przepisów związane jest głównie z potrzebą dostosowania aktualizacji WKW do potrzeb
regionu wodnego, zastąpienia inną regulacją oraz chęcią uspójnienia aktu prawa miejscowego.
Zauważalną zmianą jest usunięcie § 2.4, podyktowane dotychczasową praktyką i wątpliwościami przy
ustalaniu wartości przepływu nienaruszalnego. Zastąpiono je wprowadzeniem przepisów § 7.3a - 3c,
które dotyczą poborów bezzwrotnych. Pewnym uzupełnieniem, rekompensującym usunięcie
przepisu jest też wprowadzenie przepisu § 7.1a.
Podsumowując, najważniejsze zmiany, jakie proponuje się wprowadzić w obecnie obowiązującym
akcie prawnym zauważono i opisano w piśmie GDOŚ DOOŚ-SOOŚ.411.2.2017.EP z dnia 3.03.2017r.:
1. Zdefiniowano pojęcie „zasięg cofki”, a także wprowadzono regulacje dotyczące odcinków cieków
będących w zasięgu cofki, m. in.: odcinki cieków będących w zasięgu cofki wód morza, jeziora,
zbiornika wodnego lub dopływu wyłączono z wymagania konieczności zachowania w korycie
przepływu nienaruszalnego (§ 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmieniającego).
2. Rozszerzono wymagania niezbędne dla osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu jednolitych części
wód podziemnych o element dobrego stanu chemicznego użytkowych poziomów wodonośnych,
który zależny jest od niedopuszczenia do ingresji wód morskich i ascenzji zasolonych wód z głębszego
podłoża (§ 1 pkt 5 rozporządzenia zmieniającego).
3. Wskazano sytuacje, w których dopuszcza się zmniejszenie przepływu nienaruszalnego, związane m.
in. z poborem wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia i przy
wystąpieniu oznak suszy (§ 1 pkt 7c rozporządzenia zmieniającego).
4. Z obowiązującego ograniczenia dotyczącego możliwości korzystania z wód płynących wyłącznie
pod warunkiem jednoznacznego określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego
umożliwiającego pomiar jego wartości, wyłączono pobory o wartości średniej mniejszej niż 1% SNQ
(§ 1 pkt 7d rozporządzenia zmieniającego).
5. Sprecyzowano sposób realizacji przepływu nienaruszalnego dla obiektów hydrotechnicznych
rozdzielających wodę na wiele koryt w odniesieniu do kryterium wyposażenia koryta w przepławki (§
1 pkt 7d rozporządzenia zmieniającego).
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6. Określono zasady poboru wody z jezior odpływowych i bezodpływowych (§ 1 pkt 7d
rozporządzenia zmieniającego).
7. Dla wprowadzania ścieków do wód płynących z nowych instalacji służących do oczyszczania
ścieków, doprecyzowano do jakiego odcinka cieku należy odnosić warunki określone w tym zakresie
w obowiązującym rozporządzeniu (§ 8 ust. 1 i 2) w odniesieniu do jezior odpływowych i
bezodpływowych, Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego oraz odcinków cieków będących w
zasięgu cofki wód morza, jeziora, zbiornika wodnego lub dopływu (§ 1 pkt 8b rozporządzenia
zmieniającego).
8. Wskazano w jaki sposób będzie możliwe dokonanie oceny spełnienia warunków określonych dla
wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych (§ 8 ust. 1 i 2 obowiązującego rozporządzenia) w
przypadku wód powierzchniowych, które nie zostały objęte badaniami monitoringowymi,
pozwalającymi na wykonanie oceny stanu wód. Określono m. in., że niniejsza ocena będzie opierała
się na badaniach jakości wód odbiornika przez zakład planujący wprowadzanie ścieków oraz
przytoczono w tym zakresie szczegółowe wytyczne (§ 1 pkt 8g rozporządzenia zmieniającego).
9. Określono warunki konieczne do spełnienia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi wód
opadowych lub roztopowych pochodzących z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej
od 100 l/s do 300 l/s, wraz ze szczególnymi regulacjami dotyczącymi ścieków z nowych instalacji
oczyszczających na obszarze wyspy Uznam (§ 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniającego).
10. Na ciekach lub ich odcinkach, określonych w § 3 ust. 2 i 3 obowiązującego rozporządzenia, które
zostały wyznaczone jako istotne dla zachowania ciągłości morfologicznej na obszarze dorzecza Odry
lub regionu wodnego dopuszczono do stosowania przepławki o zmiennych parametrach, tak by
spełniały dotychczasowe wymagania dla gatunków ryb reprezentatywnych w okresie od września do
stycznia, natomiast w pozostałym dla certy lub węgorza (§ 1 pkt 12 rozporządzenia zmieniającego).
11. Zmieniono warunek korzystania z wód na obiektach hydrotechnicznych na ciekach lub odcinkach
cieków (§ 3 ust. 1-3), wyróżnionych z uwagi na konieczność zachowania ciągłości morfologicznej, bez
zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych przed spływającymi rybami. Dotychczasowe
wymaganie stosowania w tym wypadku turbiny śrubowej (ślimakowej) zastąpiono wymaganiem
stosowania turbiny o prędkości obrotowej do 150 obrotów na minutę (§ 1 pkt 13 rozporządzenia
zmieniającego).
12. Ustalono ograniczenia w stosunku do wprowadzania do ziemi ścieków bytowych pochodzących z
nowych instalacji oczyszczających związane z czasem migracji zanieczyszczeń do pierwszego poziomu
wodonośnego, a także przedstawiono sposób wyznaczania niniejszego czasu (§ 1 pkt 14
rozporządzenia zmieniającego).
13. Doprecyzowano ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych i wykonywaniu urządzeń
wodnych ustalone w stosunku do obszaru jaki określono w załączniku nr 11 obowiązującego
rozporządzenia (§ 1 pkt 16 rozporządzenia zmieniającego). Wyznaczono także nowe obszary bądź
uwarunkowania (np. zasolenie) decydujące o zakwalifikowaniu danego obszaru, w stosunku do
którego obowiązywać ma zakaz wykonywania nowych ujęć wód podziemnych (§ 1 pkt 17
rozporządzenia zmieniającego).
14. Wprowadzono zmiany w wykazach cieków i ich odcinków szczególnie istotnych lub istotnych pod
względem zachowania ciągłości morfologiczne] dla obszaru dorzecza Odry lub regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, głównie w zakresie kilometrażu ujętych odcinków cieków (§ 1
pkt 20 i 21 oraz Załącznik nr 3 rozporządzenia zmieniającego).
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15. Dokonano modyfikacji załącznika zestawiającego reprezentatywne gatunki ryb dla cieków lub ich
odcinków. Usunięto rzekę Pysznicę, dodano rzekę Ponik, a dla rzeki Płonia ustanowiono łososia jako
gatunek reprezentatywny zamiast węgorza (Załącznik nr 6 rozporządzenia zmieniającego).
16. Poszerzono zestawienie zasobów dyspozycyjnych o rejon wodnogospodarczy S-II Międzyodrze
część A, zlewnię rzeki Bukowo oraz Przymorza od Wieprzy do Słupi. Na podstawie nowej
dokumentacji hydrogeologicznej zwiększono zasoby dyspozycyjne dla Wyspy Uznam (Załącznik nr 7
rozporządzenia zmieniającego).
Analizując projektowane zmiany pod kątem poprawności legislacyjnej, opartej na zasadach technik,
wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” objętym tekstem jednolitym w Dz. U. z 2016 r. poz. 283 z wyj. par. 2,
proponuje się w pierwszej kolejności uwzględnienie w ostatecznym projekcie rozporządzenia
zmieniającego poprawek redakcyjnych, związanych ze sposobem oznaczenia załączników
rozporządzenia zmieniającego. Wszystkie nowe czy też zmieniane załączniki posiadają numerację
rozporządzenia zmieniającego. Projekt rozporządzenia tylko dla jednego z nich stosuje numerację
podwójną, uwzględniającą dotychczasową nazwę oraz nazwę w rozporządzeniu zmienianym
(Załącznik nr 8 do projektu rozporządzenia zmieniającego – odpowiednik załącznika nr 10
rozporządzenia obowiązującego). Rekomenduje się wykreślenie z Załącznika nr 8 do rozporządzenia
zmieniającego niepotrzebnej treści: „Załącznik nr 10 do Rozporządzenia 3/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r.”.

3.3 Analiza powiązań projektu rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ z
innymi dokumentami strategicznymi
Analizy powiązań pierwotnej wersji rozporządzenia z innymi dokumentami strategicznymi dokonano
w wykonanej w roku 2013 Prognozie. W niniejszym dokumencie skupiono się na analizie zmian, które
zaszły w przedmiotowym zakresie w okresie późniejszym. Analizę częściowo oparto o wnioski
wynikające z opracowania "Materiały wyjściowe do weryfikacji warunków korzystania z wód"
wykonanego na zlecenie RZGW w Szczecinie przez IMGW - PIB, które były podstawą aktualizacji
rozporządzenia będącego przedmiotem niniejszej Prognozy.
Przeanalizowane w ramach wspomnianej Prognozy WKW RWDOiPZ zagadnienia dotyczyły powiązań
pierwotnej wersji projektu rozporządzenia z dokumentami ustanowionymi na szczeblu
wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Analizowanymi dokumentami szczebla wspólnotowego
były: Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, Plan ochrony zasobów
wodnych Europy, Plan ochrony zasobów wodnych Europy okres do 2020 r., Bałtycki Plan Działań
(HELCOM). Istotne powiązania i spójność celów stwierdzono we wszystkich przypadkach.
W kontekście powiązań z dokumentami ustanowionymi na szczeblu krajowym przeanalizowano:
Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, Projekt Polityki
Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Strategię ochrony obszarów wodno błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 2006-2013), Krajową strategię ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, Plan Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry, Program wodno-środowiskowy kraju i Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacjami. W ich przypadku również wskazano istotne powiązania,
jak również nie stwierdzono żadnych niezgodności celów z analizowanym dokumentem .
Analiza uwarunkowań wynikających z ustaleń dokumentów regionalnych objęła: Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, 2010 r., Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2009 r., Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubuskiego, 2002 r., Program Ochrony Środowiska Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019,
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Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą do
2019 roku, Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013–2016 z
perspektywą do roku 2020, Aktualizację „Programu Małej Retencji do 2015 roku na terenie
województwa zachodniopomorskiego” wraz z planem realizacyjnym pierwszego etapu, Aktualizację
„Programu małej retencji wodnej w województwie lubuskim”, Aktualizację „Programu małej retencji
województwa pomorskiego do roku 2015”.
W przypadku wszystkich wymienionych dokumentów zidentyfikowano istotną zbieżność zapisów
rozporządzenia WKW z wyartykułowanymi w przeanalizowanych dokumentach celami, przede
wszystkim związanymi z zachowaniem i racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska, ochrony
ekosystemów zależnych od wód, poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych czy
przywrócenia lub zachowania ciągłości morfologicznej cieków.
Niektóre z wymienionych dokumentów w okresie obowiązywania rozporządzenia zostały
zaktualizowane. Nie wpłynęło to jednak na istotną zmianę ich celów strategicznych, a przez to
powiązań z WKW. Dokumentami o charakterze strategicznym, mającymi kluczowe znaczenie dla
przedmiotowego rozporządzenia są przede wszystkim dokumenty planistyczne, dokumentacje
hydrogeologiczne oraz inne opracowania dotyczące gospodarki wodnej. Analizy ich zmian w okresie
obowiązywania aktualnego rozporządzenia pod kątem elementów zawartych w WKW dokonano we
wspomnianych już "Materiałach wyjściowych...".
Analizą objęto takie dokumenty jak aPGW, aPWŚK, KPOŚK oraz dokumentacje szczegółowe: Dodatek
nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru
bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin,
Dodatek do „Dokumentacji warunków hydrogeologicznych dla ustalenia ochrony zbiornika Wyspy
Wolin – GZWP nr 102” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 102, Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 135
Zbiornik Barlinek oraz Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 118 –
Zbiornik międzymorenowy Polanów.
Poza powyższymi dokumentami analizie poddano również zmiany stanu kluczowych aktów prawnych
po wprowadzeniu Rozporządzenia WKW, tj. po 3 czerwca 2014 r. Uwzględniono w niej ustawę Prawo
wodne, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia
wykonawcze w zakresie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych.
Najistotniejszy wpływ na omawiany projekt rozporządzenia ma niewątpliwie aktualizacja PGW,
obejmująca swoim zakresem zmianę celów środowiskowych JCW oraz granic jednolitych części wód
podziemnych. Projekt zmiany rozporządzenia dotyczy istotnych zmian, jakie zaszły w aPGW,
kontynuuje wprowadzony za pomocą aPGW podział na JCWPd, uszczegóławia wymagania pod nowe
cele środowiskowe. Poza wprowadzanymi zmianami na dalsze oddziaływania planowanego
rozporządzenia zmieniającego obecne WKW RWDOiPZ ma wpływ określenie derogacji.
Aktualizacja PWŚK zakłada konieczność wprowadzenia działań, mających za zadanie wsparcie
osiągnięcia celów środowiskowych. Przykładem zgodności postanowień aPWŚK z analizowanym
projektem rozporządzenia zmieniającego WKW jest wyłączenie z zaproponowanych ograniczeń
poborów wód podziemnych przypadków, w których stanowi to realizację budowy rozproszonych ujęć
wód i przerzutów wód (§21a.2 rozporządzenia obowiązującego). Wyjątek dla zasad ograniczających
wykonywanie nowych ujęć wód wprowadzono m. in. w oparciu o zalecenia aPWŚK, gdzie zalecono
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budowę alternatywnych ujęć wód dla JCWPd nr 1. Stanowi to przykład zgodności i spójności obu
dokumentów.

4

OCENA
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO WKW RWDOiPZ Z UWZGLĘDNIENIEM
ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

4.1 Wody powierzchniowe, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód
4.1.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na wody powierzchniowe

Rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego jest dokumentem, który stanowi szczegółowe narzędzie służące osiągnięciu
celów środowiskowych określonych w aPGW. W poprzedniej prognozie oddziaływania na środowisko
w/w dokumentu zwrócono uwagę na jednoznaczne określenie wymagań oraz ograniczeń
dotyczących zarówno ilościowych jak i jakościowych aspektów korzystania z wód. Aspekt ilościowy
sprowadza się do jednoznacznego uregulowania przepisów związanych z przepływem
nienaruszalnym, m. in. przyjęciu jednej, właściwej metody jego obliczania oraz obowiązku jego
zachowania. Aspekt jakościowy wiąże się z obowiązkiem ochrony jakościowej wód rzek i jezior, a tym
samym nie pogarszanie ich parametrów fizykochemicznych. Istotnym zapisem w tej kwestii jest
uregulowanie metod wyznaczania maksymalnej chłonności cieku dla zadanych substancji
zanieczyszczających. Zapisy rozporządzenia WKW RWDOiPZ wprowadziły wyższy poziom wymagań w
zakresie korzystania ze środowiska, przez co miały wyłącznie pozytywny wpływ na wody
powierzchniowe.
Obecnie projektowane zmiany w rozporządzeniu WKW RWDOiPZ wynikają z obserwacji i
doświadczenia zdobytego w czasie obowiązywania rozporządzenia, a także dostosowują jego treść do
zmian innych aktów prawnych.
4.1.2

Ocena aktualnego stanu

W regionie wodnym DOiPZ, największą i najistotniejszą rzeką jest Odra, która na obszarze działania
RZGW w Szczecinie ma długość 219,5 km. Największymi dopływami Odry są: Ina (125,55 km), Myśla
(104,43 km), Pliszka (67,95 km), Płonia (73,88 km), Ilanka (57,91 km), Gowienica (51,09 km) oraz
Tywa (52,24 km).
Z uwagi na położenie geograficzne całego obszaru, region wodny DOiPZ obfituje także w rzeki
uchodzące bezpośrednio do morza. Do największych z nich należą: Rega (187,73 km), Parsęta (142,79
km) oraz Wieprza (126,64 km).
Największym akwenem rozpatrywanego obszaru jest Zalew Szczeciński, którego powierzchnia wynosi
595 km2. Akwen ten jest bardzo istotny ze względu na prowadzoną gospodarkę morską (zespół
portowy Szczecin-Świnoujście) oraz wysoką wydajność rybacką. W obrębie regionu wodnego DOiPZ
występuje ponad tysiąc jezior, z czego 111 ma powierzchnię powyżej 50 ha. Do największych jezior
zaliczają się: Dąbie (53,73 km2), Miedwie (34,82 km2), Jamno (22,05 km2) oraz Bukowo (16,16 km2).
W regionie wodnym DOiPZ wyznaczono 4 kategorie podziału wód powierzchniowych, z których
wydzielono łącznie 450 JCWP, w tym:



329 JCWP rzek,
113 JCWP jezior,
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4 JCW przejściowych,
4 JCW przybrzeżnych.

Dla monitorowania postępu w dążeniu do zrealizowania celów środowiskowych określonych w PGW
przeanalizowano dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane z Państwowego Monitoringu
Środowiska w latach 2010-2012, 2013, 2014 dla JCWP monitorowanych oraz wyniki oceny GIOŚ dla
JCWP niemonitorowanych za lata 2010-2012.
Zgodnie z danymi z „Materiałów wyjściowych…” (IMGW-PIB, 2016) w poszczególnych latach oceniano
następujące ilości JCWP:




Lata 2010 – 2012: 143 JCWP monitorowane oraz 306 JCWP niemonitorowane,
Rok 2013: 131 JCWP monitorowane,
Rok 2014: 116 JCWP monitorowane.

Po wstępnej analizie w PGW oceniono, że spośród wszystkich JCWP, 282 mają stan zły (214 JCWP
rzek, 62 JCWP jezior, 4 JCW przejściowych oraz 2 JCW przybrzeżnych). Ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych zagrożonych było 143 JCWP (75 JCWP rzek, 62 JCWP jezior, 4 JCW przejściowych
oraz 2 JCW przybrzeżnych). Analizy przeprowadzone w roku 2015 wykazały, że wstępne oceny
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych były znacznie niedoszacowane. Spośród 446
ocenianych JCWP (329 JCWP rzek, 109 JCWP jezior, 4 JCW przybrzeżnych oraz 4 JCW przejściowych)
stan zły posiada aż 277 JCWP (198 JCWP rzek, 71 JCWP jezior, 4 JCW przejściowych oraz 4 JCW
przybrzeżnych). Ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zdefiniowanych w aPGW
zagrożonych jest 274 JCWP (187 JCWP rzek, 79 JCWP jezior, 4 JCW przybrzeżnych oraz 4 JCW
przejściowych). Największa liczba JCWP zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
określonych w aPGW wynika z presji nierozpoznanych (144 JCWP).
Zagrożenia ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych ze strony pozostałych presji dotyczy
znacznie mniejszej liczby JCWP (rolnictwo - 19 JCWP; gospodarka komunalna - 19 JCWP;
hydromorfologia - 19 JCWP; niska emisja - 13 JCWP; przemysł - 4 JCWP).
W 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie określające graniczne parametry klasyfikacji
jednolitych części wód (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych, Dz. U. 2016 poz. 1187), które znacznie zaostrzyło normy jakościowe. W
efekcie podczas oceny stanu wód na podstawie danych z lat 2010-2014 tylko 1 JCWP jeziorna
uzyskała stan dobry. Ocenę stanu zlewni JCWP rzek wg. parametrów podanych w nowym
rozporządzeniu przedstawiono na Ryc. 3.
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Ryc. 3 Ocena stanu zlewni JCWP w obrębie RWDOiPZ wg. rozporządzenia z 2016 roku (źródło: analiza IMGW-BIP na
podst. badań WIOŚ w Szczecinie)

4.1.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Pozytywnym oddziaływaniem charakteryzują się zapisy dotyczące wyłączenia części wód w obszarze
oddziaływania cofki z obowiązku zachowania przepływu nienaruszalnego, wprowadzane punktami 2,
3 i 7 rozporządzenia zmieniającego do § 1a, § 2 ust. 5 i § 7 ust. 1a rozporządzenia obowiązującego.
Obszar występowania cofki na cieku charakteryzuje się zmniejszeniem prędkości płynącej wody oraz
ich dużym zróżnicowaniem w przekroju. Ponadto odcinek objęty zasięgiem cofki posiada zmienne
kierunki przepływu wód. Skutkiem tego jest brak możliwości jednoznacznego określenia przepływu w
danym przekroju. W praktyce uniemożliwia to korzystanie z wód w tym obrębie, gdyż niemożliwym
jest potwierdzenie spełnienia wymagań odnośnie zachowania przepływu nienaruszalnego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu pozwoli na korzystanie z wód w obrębie występowania cofki,
co zwiększy ilość wód dostępnych do wykorzystania. Zapis w § 7, w którym mowa, że pobór wód w
obszarze występowania cofki nie może powodować redukcji przepływu nienaruszalnego na terenach
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położonych poniżej zbiornika lub dopływu zapewnia brak negatywnego wpływu na środowisko na
dalszych odcinkach cieku.
Umożliwienie występowania przepływu nienaruszalnego poniżej najniższego przepływu z wielolecia
(§ 7 ust. 3a-3c): w przypadku gdy wykorzystane wody nie trafiają w całości z powrotem do cieku z
którego je ujęto, zapisy uniemożliwiają określenie przepływu nienaruszalnego na poziomie poniżej
najniższego przepływu z wielolecia. Zapis ten rozszerza nieco możliwość korzystania z wód, ponieważ
w obecnym rozporządzeniu przepływ nienaruszalny nie może mieć wartości mniejszej od najniższego
przepływu z wielolecia, niezależnie od ilości pobieranej oraz zrzucanej wody. Wyjątkiem od tego
zapisu jest sytuacja, w której wody pobierane są na cele zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,
co jest zgodne z priorytetami określonymi w § 6 ust. 1 obecnego rozporządzenia. Prognozuje się brak
znaczącego negatywnego oddziaływania zapisu na wody powierzchniowe.
Zwolnienie z konieczności określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego w przypadku
poborów nie przekraczających 1% SNQ (§ 7 ust. 5): zapis ten ułatwia korzystanie z wód w niewielkich
ilościach. Przepływ o wielkości 1% SNQ jest określany jako przepływ o wartości niższej niż
dopuszczalny błąd pomiarowy. W praktyce oznacza to, że w trakcie mierzenia przepływu nie ma
możliwości stwierdzić, czy pobór o wielkości nie przekraczającej 1% SNQ występuje, czy nie. Nie
prognozuje się negatywnego oddziaływania na środowisko w/w zapisu.
Określenie kolejności realizacji przepływu nienaruszalnego w przypadku rozdzielenia przepływu na
kilka koryt (§ 7 ust. 6-8): zapisy określają koryta, w których występują przepławki, oraz te w których
występują największe lub najdłuższe prądy wabiące, jako koryta w których powinien w pierwszej
kolejności zostać zachowany przepływ nienaruszalny. Będzie to miało bezpośredni wpływ na
zachowanie ciągłości morfologicznej na odcinkach na których występują rozdziały przepływu na
więcej koryt. Oddziaływanie związane ze stosowaniem tego zapisu będzie miało charakter pozytywny
i bezpośredni.
Ograniczenie poborów wody z jezior stanowiących wody płynące (§ 7 ust. 9): zapis ogranicza pobory
wód z jezior stanowiących wody płynące do rzędnej, przy której w cieku o największej drożności
wypływającym z jeziora zachowany jest przepływ nienaruszalny. Będzie to miało pozytywny wpływ na
zachowanie ciągłości morfologicznej oraz zachowanie stanu ekosystemów wodnych i od wód
zależnych, a przez to na poprawę stanu JCWP.
Ograniczenie poborów wody z jezior nie posiadających odpływu (§ 7 ust. 10): zapis ogranicza pobór
wód z jezior nie posiadających odpływu, poprzez ograniczenie minimalnej rzędnej zwierciadła wody
znajdującej się 0,7 m poniżej najniższego punktu linii brzegu, wyznaczonej na podstawie przepisów
odrębnych. Obniżenie zwierciadła wody o taką wielkość wg. opracowania „Podręcznik dobrych
praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia. Biprowodmel, Poznań
2010” nie powoduje naruszenia struktury roślinności przybrzeżnej. Prognozuje się pozytywne,
bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie na wody powierzchniowe.
Określenie warunków wprowadzania ścieków do wód płynących będących jeziorami (§ 8 ust. 3a - 3d):
wprowadzanie ścieków do wód płynących będących jeziorami może nastręczać problem określenia,
czy spełnione są warunki wskazane w § 8. ust. 1 i 2. Zapisy określają jako miejsce rozpatrywania
spełnienia w/w warunków przekrój początkowy cieku stanowiącego odpływ z jeziora, lub przekrój
końcowy największego pod względem SSQ cieku wpływającego do jeziora (w przypadku braku
odpływu). Dla obu przypadków spełnienie parametrów jakościowych rozpatrywane jest dla
przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia równemu 90%. Jednoznaczne określenie
przekrojów oraz wartości prawdopodobieństwa przepływu, przy którym określone parametry
jakościowe muszą zostać spełnione będzie miało pozytywny wpływ na kontrolowanie stanów wód
powierzchniowych.
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Określenie warunków wprowadzania ścieków do wód nie objętych badaniami monitoringowymi (§ 8
ust. 8-10): zapisy określają konieczność przeprowadzenia badań jakości wody w przypadku
planowanego wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych nie objętych badaniami
monitoringowymi oraz przyjęcia odpowiednich wartości granicznych w zależności od JCWP z którym
jest związany odbiornik. Obowiązek kontynuowania badań obejmuje okres 3 lat funkcjonowania
instalacji służącej do oczyszczania ścieków. Prognozuje się pozytywny wpływ w/w zapisów na
osiągnięcie i utrzymanie celów środowiskowych związanych z jakością wód. Zapisy bezpośrednio
wpłyną na jakość wód, a pośrednio na rozwój ekosystemów wodnych i od wód zależnych.
Określenie konieczności wykonywania badań jakości wód w przypadku zrzutu wód opadowych lub
roztopowych (§ 9a): zapis nakłada obowiązek prowadzenia badań jakości wody w zakresie
normowanych wskaźników w przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków z
wód opadowych lub roztopowych o przepustowości w zakresie 100-300 l/s. Prognozuje się
pozytywny, długotrwały i bezpośredni wpływ na jakość wód powierzchniowych poprzez ograniczenie
zanieczyszczeń fizykochemicznych.
Jak wykazano na wstępie, proponowane zapisy zmian rozporządzenia WKW RWDOiPZ stanowią
rozszerzenie istniejących warunków i ograniczeń związanych z korzystaniem z wód. Nowe zapisy
wprowadzają kolejne regulacje, które jednoznacznie wskazują na konkretne metody (np. metoda
wyznaczania zasięgu cofki) lub obowiązki podmiotów korzystających z wód (np. obowiązek pomiarów
parametrów fizykochemicznych przez zakład starający się o pozwolenie na zrzut ścieków w obszarze
niemonitorowanym). W przypadku wszystkich w/w zmian prognozuje się pozytywne oddziaływanie
na wody powierzchniowe.

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

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na wody podziemne

Z założenia projekt zmieniający WKW RWDOIPZ powinien i będzie zasadniczo oddziaływać na wody
podziemne, poprzez obecność w ocenianym projekcie zapisów, dotyczących wprost lub pośrednio
wód podziemnych i środowiska gruntowo – wodnego.
Możliwość wpływu skutków wdrożenia tych przepisów jest zależna od stopnia ingerencji
proponowanych zmian w już obowiązujący zakres regulacji dotychczasowego rozporządzenia, tj.
zależna od ilości i jakości proponowanych zapisów. Są nimi:






§ 1. pkt 1, w którym zaktualizowano cele środowiskowe, wg postanowień aPGW na obszarze
dorzecza Odry. Zapis nie niesie nowych treści, a jedynie odwołuje się do zmian, które zaszły w
innym dokumencie strategicznym, jakim jest aPGW.
§ 1. pkt 5, gdzie RZGW - podobnie jak dla wód powierzchniowych - zmienia brzmienie celów
środowiskowych, określonych wg aPGW. Podkreśla się przy tym rozszerzenie definicji
dobrego stanu wód podziemnych o obowiązek osiągnięcia dobrego stanu chemicznego
użytkowych pięter wodonośnych, poprzez niedopuszczenie i przeciwdziałanie zjawiskom
ascenzji i ingresji wód słonych.
§ 1. pkt 6, w którym doprecyzowane jest pierwszeństwo w zaspokajaniu potrzeb wodnych dla
działań związanych z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Zmiana dotyczy
przeformułowania dotychczasowych zapisów, znaczenie zapisu pozostaje.
§ 1. pkt 9, które jako nowe przepisy precyzują warunki wprowadzania oczyszczonych ścieków
z oczyszczenia wód opadowych i roztopowych, m. in. do ziemi, tj. środowiska gruntowo –
wodnego. Ogranicza się również odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych na
terenie wyspy Uznam, za wyjątkiem takich, których czas migracji zanieczyszczeń z
powierzchni terenu do pierwszego poziomu wodonośnego jest większy niż 5 lat oraz tych,

23

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód RWDOiPZ









które są wprowadzane do rowów lub zbiorników. Wraz z rozszerzeniem przepisów
wprowadzono nowy załącznik nr 6a, wskazujący sposób wyznaczania czasu migracji
zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej.
§ 1. pkt 14, w którym rozszerzono dotychczasowe przepisy, odnoszące się do wprowadzania
ścieków o przepisy ograniczające odprowadzanie ścieków bytowych do ziemi. Ustalono
obostrzenia w stosunku do wprowadzania do ziemi ścieków bytowych pochodzących z
nowych instalacji oczyszczających, związane z czasem migracji zanieczyszczeń do pierwszego
poziomu wodonośnego, a także przedstawiono sposób wyznaczania czasu tej migracji.
§ 1. pkt 15, w którym zmieniono treści § 17 i 18 dotychczas obowiązującego rozporządzenia,
m. in. precyzując obszary oraz dostępne w nich zasoby dyspozycyjne, a także wprowadzając
ograniczenie w wielkości dopuszczalnego średniego dobowego poboru wody z ujęcia wód
podziemnych. W ślad za tymi zmianami, korekcie uległy odpowiednio załącznik nr 9 oraz
załącznik nr 10 dotychczas obowiązującego rozporządzenia, wprowadzone za pomocą
załącznika nr 7 oraz załącznika nr 8 do rozporządzenia zmieniającego.
§ 1. pkt 16, gdzie przytoczono nową treść ustępów 2 oraz 3 w 20 obowiązującego
rozporządzenia. Zmiana dotyczy doprecyzowania charakteru dopuszczalnych odwodnień, a
także złagodzenia dotychczasowego obostrzenia pobierania wód podziemnych na cele
nawodnień gruntów i upraw na terenie gminy Świnoujście, w świetle nowych danych o
zasobach.
§ 1. pkt 17 rozszerzono dotychczasowy akt o nowe ograniczenia 21a, 21b, 21c w korzystaniu
z zasobów wód podziemnych, w zależności od zdefiniowanych i scharakteryzowanych w
poprzednich paragrafach obszarach. Ograniczenia dotyczą lokalizowania nowych ujęć
(urządzeń wodnych) oraz pracy istniejących ujęć w określonych warunkach tła
geochemicznego ujmowanych wód. Ograniczenia wprowadzono m. in. przy użyciu
nowowprowadzanego załącznika nr 13 do rozporządzenia obowiązującego.

Wskazane powyżej przepisy, wg Uzasadnienia do projektowanego rozporządzenia, mają przede
wszystkim uaktualnić dotychczas obowiązujące WKW RWDOiPZ w zakresie zmian, jakie zaszły w
obrębie definicji celów środowiskowych wód podziemnych. Rozszerzenie celów środowiskowych,
wprowadzone zmianą do PW (Dz. U. z 2014 r. poz. 850), spowodowało z kolei konieczność
wprowadzenia dalszych regulacji, obliczonych na ich realizację, tj. zapobieganie pogorszaniu się
jakości wód podziemnych i utrzymanie procesu ich poprawy.
Ocenia się, iż prognozowane oddziaływania planowanych zmian spełnią swoje cele. Możliwość
oddziaływania przewiduje się głównie w trakcie procedowania postępowań administracyjnych,
dotyczących budowy nowych urządzeń wodnych, przyznawania nowych zasobów wód podziemnych,
wprowadzania ścieków bytowych oraz pochodzących z gromadzenia wód opadowych i roztopowych
do ziemi. Wpływ ten będzie realizowany zarówno poprzez wprowadzane do rozporządzenia
obowiązującego nowych zapisów np. § 9a, 16a, § 21a - § 21c, jak również poprzez skorygowanie
istniejących wymagań w zakresie stanu wód (§ 5 ust.2 rozporządzenia obowiązującego).
Istotność wpływu skutków stosowania nowych przepisów (takich jak: osiągnięcie spójnego podejścia
organów administracji do udzielania pozwoleń wodnoprawnych w obrębie zagrożonych ingresją i
ascenzją jednostek bilansowych, monitoring przyczyn powstawania zjawisk niepożądanych, badania
trendu zmian i wpływu istniejących presji na cele środowiskowe wód podziemnych powinna ujawnić
się w zredukowaniu zagrożenia, ujednoliceniu procedur prowadzonych przy wydawaniu pozwoleń
wodnoprawnych jak również sprzyjać samokontroli użytkowników ujęć. Ocenia się, iż w konsekwencji
przepisy te przyczynią się do trwałego odwrócenia negatywnych trendów np. zasolenia zasobów wód
podziemnych i przyczynią się do osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód
podziemnych.
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4.2.2

Ocena aktualnego stanu

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Wpływ na warunki hydrogeologiczne w tym na wykształcenie się systemu krążenia wód regionu
wodnego ma budowa geologiczna, w tym obecność dyslokacji oddzielających jednostki strukturalne:
nieckę szczecińską, wał pomorski i nieckę pomorską oraz ostatnie zlodowacenie, w tym depozycja
osadów czwartorzędowych na wykształconym podłożu plioceńskim i plejstoceńskim. Procesy
denudacyjne i erozyjne z jednej strony oraz tektonika podłoża, ostatecznie ukształtowały morfologię
osadów podczwartorzędowych i czwartorzędowych, w których gromadzą się wody podziemne.
Osady mezozoiczne zdeponowane są na obszarze niecki szczecińskiej, budują również struktury wału
pomorskiego. W obrębie niecki szczecińskiej, utworzonej przez kompleks cechsztyńsko mezozoiczny,
wyróżnić można struktury synklinalne i antyklinalne, wraz z towarzyszącymi im uskokami,
umożliwiającymi migrację wód zasolonych z głębszego podłoża. Sytuację hydrogeologiczną
komplikują występujące tu depresje, utworzone poprzez zaburzenie pierwotnych osadów
mioceńskich w okresie starszych zlodowaceń. Przykładem są tu częściowo wzgórza Bukowe, gdzie
spiętrzone osady glacitektoniczne okalają obniżenia mioceńskich drobnoziarnistych piasków z
przewarstwieniami mułków i iłów. W podobnych strukturach w okolicach Choszczna czy Gryfina w
najniższej części obniżeń znajdują się osady oligoceńskie, okalane osadami mioceńskimi. W wyniku
intensywnej erozji związanej z kolejnymi zlodowaceniami, osady zlodowaceń najstarszych zachowały
się fragmentarycznie. Z kolei wypiętrzone kompleksy mezozoiczne wału pomorskiego poprzecinane
są licznymi uskokami, z których część związana jest z tektoniką solną. Powoduje to, iż powierzchnia
podczwartorzędowa zbudowana jest z osadów od jury do neogenu. Obszar niecki pomorskiej, jako
przykład rozwiniętej tektoniki płytowej, wyróżnia się brakiem istotnego oddziaływania ruchów
tektonicznych. Dominujące osady kredowe, wydźwignięte w wyniku orogenezy laramijskiej ulegały
stopniowej denudacji i erozji. Nasilenie ruchów kształtujących rzeźbę tych osadów, również z wyniku
ruchów epejrogenicznych, miało miejsce w miocenie, pliocenie oraz okresach interglacjalnych
plejstocenu. Wyżej ległe osady paleogenu i neogenu reprezentowane są jako morskie osady
oligocenu, wykształcone jako iły i mułki, z przewarstwieniami piasków z glaukonitem. Miocen jest
reprezentowany przez osady klastyczne, drobnoziarniste i pylaste kwarcowe z domieszką materii
organicznej i wkładkami węgla brunatnego.
Osady czwartorzędowe pokrywają niemal cały obszar regionu, rozpoczynając się od spągu
fragmentarycznymi osadami glacjalnymi zlodowacenia południowopolskiego (gliny piaszczyste). Profil
uzupełniają osady kolejnych stadiałów (mułki, osady piaszczysto – żwirowe) oraz osady interglacjalne
(gruboziarniste i piaszczysto – mułkowe na wale pomorskim oraz mułki i piaski pylaste w niecce
szczecińskiej). Wykształcenie litologiczne kolejnych okresów zlodowaceń (środkowopolskiego Warty)
i interglacjałów obejmuje miąższe do kilkudziesięciu metrów osady glin zwałowych z porwakami skał
podłoża, osady wodnolodowcowe czy osady zastoiskowe. Końcowe przeobrażenie powierzchni
nastąpiły w wyniku przejścia lądolodu zlodowacenia Wisły, tworzące grubą pokrywę o podobnym
profilu lito stratygraficznym co niżej ległe osady wcześniejszych glacjałów. W rejonie ujścia Odry oraz
Zalewu Szczecińskiego dochodziło do akumulacji materii organicznej, a w holocenie do okresowych
popiętrzeń i zalewów torfowisk. Równocześnie w pasie nadmorskim oraz w głębi lądu trwał proces
budowy zespołów wydm. Najmłodszymi osadami holoceńskimi są namuły organiczne, gytie oraz
torfy.
Region wodny DOiPZ należy do pomorskiej jednostki hydrogeologicznej. Wody podziemne występują
tu w piętrach: czwartorzędowym, neogeńskim, paleogeńskim kredowym oraz jurajskim. Dominuje tu
plejstoceński poziom wodonośny gromadzący ok. 90% zasobów wodnych. Wykorzystywane są
również wody słodkie, zlokalizowane w osadach neogeńskich i kredowych.
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Główne, powszechnie występujące piętro wodonośne związane jest z zawodnionymi utworami
czwartorzędowymi, wykształconymi jako piaszczyste osady fluwioglacjalne poszczególnych
zlodowaceń. Wydziela się cztery poziomy wodonośne: gruntowy, międzyglinowy górny,
międzyglinowy środkowy oraz międzyglinowy dolny – podglinowy. Utwory wodonośne piętra
czwartorzędowego występują zazwyczaj na głębokości od 15 do 50 m p.p.t. Jedynie lokalnie, w
obrębie depresji czy dolin kopalnych, znajdują się zawodnione utwory czwartorzędowe, których strop
sięga rzędnych od 90 m np. do 110 m. p.p.m. Kompleks osadów czwartorzędowych dochodzi do 140
m miąższości. Są to przeważnie piaski i żwiry dolin rzecznych, rynien polodowcowych i innych form
polodowcowych. Współczynnik filtracji kształtuje się od kilku do 132 m/d, a wydajność otworowa
mieści się w przedziale kilku – kilkudziesięciu m3/h, czasami do 120 m3/h. Kierunek spływu wód
przebiega generalnie z południowego wschodu na północny zachód, na co wpływ mają: lokalizacja
Zatoki Szczecińskiej, osie rzek Przymorza oraz Morze Bałtyckie. Taką bazę drenażu charakteryzuje
udział wód podziemnych w odpływie wód powierzchniowych na poziomie przeciętnie 60-70% a
miejscami nawet 80%.
Piętra neogeńskie i paleogeńskie związane są z mioceńskimi piaskami jeziornymi, uformowanymi w
wyniku procesów glacitektonicznych, lokalnie również z piaskami oligoceńskimi. Piętro neogeńskie
tworzą dwie warstwy wykształcone jako: wyższa warstwa z piasków pylastych i mułkowatych o
miąższości do 50 m oraz niższa warstwa piasków mułkowatych i ilastych występująca do rzędnej do
100 m p.p.m. Niższa warstwa wodonośna, ze względu na słabe parametry filtracyjne oraz jakościowe
nie jest ujmowana. Na wyniesieniach piaszczyste warstwy mioceńskie mają kontakt hydrauliczny z
czwartorzędowymi warstwami wyżej ległymi. Zwierciadło wód piętra neogeńskiego w obrębie
wysoczyzn stabilizuje się nad rzędnymi zwierciadła wód piętra czwartorzędowego, a w obrębie doliny
Odry przybiera charakter artezyjski i osiąga wysokość kilku metrów powyżej dna doliny. Zawodnione
utwory paleogenu występuje w piaskowcach drobno i różnoziarnistych o miąższości od 5 do 25 m i
współczynniku filtracji od 0,2 do 0,3 m/h. Zasilanie odbywa się na drodze przesączania z poziomów
piętra czwartorzędowego.
Kredowe piętro wodonośne udokumentowano w strukturach antyklinalnych w kredowych osadach
margli oraz margli piaszczystych, wyniesionych ponad utwory mioceńskie. Płytkie wody kredowe,
mające kontakt i zasilane wodami czwartorzędowymi, są słodkie, natomiast wzrost ich mineralizacji
obserwuje się wraz z głębokością ich występowania oraz izolacją osadami neogenu. Ciśnienie wód
jest wyższe niż wyżej ległych poziomów wodonośnych, a zwierciadło stabilizuje się na ogół na
poziomie terenu lub kilka metrów powyżej. Piętro kredowe jest piętrem użytkowym jedynie lokalnie,
jako poziom margli górno kredowych np. w niecce trzebiatowskiej, gdzie przewodność kształtuje się
na poziomie 0,04 – 3,0 m/h a wydatki jednostkowe dochodzą do 4,5 m3/h*m.
Piętro jurajskie, również występujące lokalnie, składa się z poziomów: górno - , środkowo – oraz
dolnojurajskiego. W rejonie Trzebiatowa udokumentowano zawodnione margle i wapienie poziomu
górnego oraz piaski i piaskowce poziomu środkowego i górnego. Zasilanie odbywa się poprzez
przesączanie wód z wyżej ległych pięter, natomiast bazę drenażu stanowi rzeka Rega oraz Morze
Bałtyckie. Współczynnik filtracji osiąga wartości 0,4 – 2,0 m/h, a wydatki jednostkowe 2,0 – 4,0
m3/h*m.
Odrębne warunki hydrogeologiczne panują w rejonie wysp Uznam i Wolin. Wyspa Uznam
charakteryzuje się występowaniem dwóch pięter wodonośnych: czwartorzędowego i kredowego.
Głównym użytkowanym poziomem, z racji zasobności oraz jakości wód, jest poziom plejstoceńsko –
holoceński, dla którego średni współczynnik filtracji wynosi 1,01 m/h a miąższość warstwy mieści się
w przedziale 6 – 18 m. Tworzą go piaski i żwiry przewarstwione półprzepuszczalnymi mułkami i
piaskami mulastymi, podścielone nieprzepuszczalnymi glinami i iłami. Zasilanie poziomu następuje
poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych do warstwy. Zwierciadło tego poziomu
wodonośnego jest swobodne i kształtuje się na głębokości 1-3 m p.p.t. Wody piętra kredowego,
wysoko zmineralizowane, przykryte nieprzepuszczalnymi osadami glin znajdują się pod ciśnieniem, i
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stabilizują się na poziomie powierzchni terenu. Są one wykorzystane na potrzeby uzdrowisk w
Świnoujściu.
Wyspa Wolin, charakteryzuje się większym zróżnicowaniem hydrogeologicznym. Pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodonośny, łączy się od zachodu z pozostałymi poziomami tego piętra,
związanymi z utworami fluwialnymi i zastoiskowymi zlodowaceń Warty i środkowopolskiego.
Skomplikowana geomorfologia terenu wpłynęła na głębokość występowania zwierciadła wód oraz na
rozkład ciśnienia hydrostatycznego. Zwierciadło swobodne kształtuje się na wysokości od kilku do
kilkunastu metrów pod powierzchnią morza, dochodząc nawet do 20 m w części północno zachodniej. Wraz z obniżaniem się powierzchni terenu na wschód zwierciadło obserwuje się co raz
płycej, aż do ok. 6,5 – 7 m n.p.m. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 20 do 40 m, a średni
współczynnik filtracji osiąga 22,5 m/d. Zasilanie pierwszego poziomu zachodzi poprzez bezpośrednią
filtrację wód opadowych w głąb utworów piaszczystych i żwirowych, poziomy wodonośne nie są
izolowane. Kolejne poziomy zasilane są wskutek przesączania wód z poziomu przypowierzchniowego
na kontaktach przez okna hydrogeologiczne czy przewarstwienia wyżej ległych glin piaszczystych.
Występujące poniżej piętro górnokredowe, występujące na głębokości od 39 do 42,3 m,
charakteryzuje się zawodnionymi miąższami osadami szczelinowo – porowymi, wykształconymi jako
margle i wapienie. Zwierciadło stabilizuje się na głębokości od 2,8 do 3,6 m poniżej zwierciadła
poziomu plejstoceńskiego. Poziom ten nie jest użytkowany. Niżej zalegające piętro jurajskie
eksploatowane jest jedynie lokalnie, z warstw zlokalizowanych na głębokości 36 m. Zmienne warunki
chemiczne wód tego piętra i ich wysoka mineralizacja powodują brak wykorzystywania tego piętra.
Na obszarze regionu wodnego wyróżniono 10 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) o
numerach: 102, 118, 122,123,125,126,134,135,144 oraz 148. Ich lokalizacje prezentuje Ryc. 4.
Dla żadnego GZWP Dyrektor RZGW w Szczecinie, w myśl art. 60 PW nie ustanowił dotychczas obszaru
ochronnego, natomiast dla wszystkich zbiorników opracowane zostały dokumentacje
hydrogeologiczne, w których wskazano lub wykluczono (GZWP nr 126 Zbiornik Szczecinek) potrzebę
ich ochrony.
Pierwotnie, za podstawę opracowania obowiązujących w WKW RWDOiPZ ograniczeń w korzystaniu z
wód podziemnych przyjęto ówczesny (2014 r.) stan rozdysponowania zasobów wód podziemnych w
regionie, który wynikał z różnicy między rozpoznanymi presjami ze strony użytkowników wód a
zasobami dyspozycyjnymi, przyjętymi z opracowanych dokumentacji hydrogeologicznych. W
przypadku ich braku za podstawę wyznaczenia przyjmowano dane szacowane na podstawie zasobów
perspektywicznych. Obecnie, podczas weryfikacji zapisów WKW RWDOiPZ uwzględniono już wyniki
bilansów zlewni i dane o zasobach dyspozycyjnych, ustalonych dla całego obszaru RZGW w
Szczecinie. Od momentu wejścia w życie WKW RW DOiPZ zostały opracowane nowe opracowania:










„Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej części wyspy
Wolin” zatwierdzona przez MŚ w 2016 r.,
„Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru
bilansowego Międzyodrza – rejon wodnogospodarczy S-II Międzyodrze część A” zatwierdzona przez
MŚ w 2016 r.,
„Dodatek do dokumentacji warunków hydrogeologicznych dla ustalenia ochrony zbiornika Wyspy
Wolin – GZWP nr 102” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 102.” zatwierdzony przez MŚ w 2016 r.,
„Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem
obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 135 Zbiornik Barlinek” zatwierdzona
przez MŚ w 2015 r.,
„Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem
obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 118 – Zbiornik międzymorenowy
Polanów” zatwierdzona przez MŚ w 2015 r.
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Ryc. 4 GZWP w obrębie obszaru RWDOiPZ (źródło: PIG)

Opracowanie powyższych dokumentów miało znaczący wpływ na konieczność aktualizacji WKW
RWDOiPZ, głównie z uwagi na uzupełnienie dotychczasowych informacji o zasobach dyspozycyjnych,
na dokonaną waloryzację wartości przyjętych do tej pory w jednostkach bilansowych, określenie
nowych obszarów zasobowych dla ujęć wód w granicach zagrożonej JCWPd nr 1 czy w końcu poprzez
dokładne rozpoznanie przyczyn negatywnych zjawisk ascenzji i ingresji wód słonych wpływających
zarówno na jakość, jak i ilość dostępnych zasobów.
Proponowany w załączniku nr 7 do projektu rozporządzenia zmieniającego nowy stan zasobów
dyspozycyjnych, który posłuży do regulacji wykorzystania wód podziemnych, uwzględnia powyższe
dokumentacje, jak również dokumentację hydrogeologiczną opracowaną dla zlewni Wieprzy i
Przymorza.
Za najbardziej problematyczne obszary w regionie wodnym pod kątem deficytów wody oraz
występowania zjawisk zasolenia wód uznaje się jednostkę bilansową Międzyodrze – Zalew Szczeciński
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– Wyspy Wolin i Uznam, dla której obowiązują już stosowne rozporządzenia ustalające warunki
korzystania z wód w zlewni. Innym obszarem o znacznym rozdysponowaniu zasobów, na którym
mogą wystąpić zagrożenia związane z zasoleniem, dla którego nie przewiduje się z kolei odrębnych
WKW zlewni jest obszar Przymorza. Przepisy projektu rozporządzenia zmieniającego mają więc za
zadanie uregulować w sposób kompleksowy zagadnienia ilości oraz jakości wód podziemnych, m. in.
poprzez wprowadzenie dla całego regionu wodnego ograniczeń w zakresie wykonywania ujęć i
korzystania z wód w odniesieniu do zawartości zasolenia (chlorków).
Zakres i zasięg problemów ilościowych i jakościowych w skali RWDOiPZ rzutuje bezpośrednio na
osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód podziemnych, pozostających w granicach
RZGW Szczecin.
Charakterystyka JCWPd

Ryc. 5 Podział jednolitych części wód podziemnych w granicach RWDOiPZ (źródło: RZGW)
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W procesie wdrażania RDW w Polsce, do celów planistycznych przyjęto podział wód podziemnych na
tzw. „jednolite części wód podziemnych”. Według ustawy PW, JCWPd traktuje się jako określoną
objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych. Na wyznaczanie przez PIG granic JCWPd w pierwszym cyklu wdrażania RDW w Polsce
(161 JCWPd), a następnie ich korektę w 2012 r. (172 JCWPd) miał wpływ aktualny stan wiedzy na
temat obiegu wód podziemnych, ich powiązania z lokalnymi systemami zasilania i drenażu, przede
wszystkim powiązania z obszarami zlewni wód powierzchniowych, a w przypadku omawianego
regionu wodnego DOiPZ również wód Zatoki Szczecińskiej i Morza Bałtyckiego. W obrębie regionu
wodnego DOiPZ, zarówno w pierwszym podziale, obowiązującym w poprzednich WKW RWDOiPZ jak i
wprowadzanych omawianą zmianą do rozporządzenia, wydzielono 13 jednolitych części wód
podziemnych, różniących się przebiegiem granic, parametrami oraz numeracją. Aktualnie
obowiązujący podział JCWP w regionie wodnym DOiPZ prezentuje Ryc. 5.
Stan wód podziemnych oceniany jest w zakresie stanu ilościowego oraz stanu chemicznego. Oceny
dokonywane w trakcie opracowywania poprzedniego PGW, począwszy od roku 2008 wykazywały, iż
w 12 spośród 13 wyznaczonych JCWPd, stan ilościowy i chemiczny generalnie był dobry. W 2011 r. w
wyniku badań, prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego, ponownie potwierdzono słaby
stan wód w ówczesnej JCWPd nr 1, głównie ze względu na przekroczenia wartości progowej średnich
stężeń Na, CL, NH4, PEW, NO2, K. Zaobserwowano również pogarszanie się stanu JCWPd nr 2, w
wyniku ascenzji i ingresji wód słonych oraz przekroczeń NH4. Pozostałe JCWPd nie wykazywały
przekroczeń.
W 2013 r. dokonano kolejnej analizy stanu jednolitych części wód dla ówcześnie obowiązującego
podziału na 161 JCWPd, jak i nowego, odpowiadającego 171 JCWPd, zarówno dla stanu ilościowego
jak i chemicznego. Gorszy wynik dla któregoś z komponentu oceny końcowej decydował o wyniku
oceny. Podstawą oceny JCWPd w regionie wodnym DOiPZ były wyniki uzyskane z 84 punktów
monitoringowych, z których 20 punktów otrzymało ocenę poniżej dobrego ze względu na
przekroczenie klasy jakości wód. Dla JCWPd nr 1 (przekroczenia notowane w 5 punktach),
odpowiadający ówcześnie swoim zasięgiem zachodniej części Wyspy Uznam do Świny, określono jako
słaby, zarówno pod kątem zapewnienia odpowiedniej ilości zasobów jak i chemizmu wód. Pozostałe
12 JCWPd uznano za części wód w dobrym stanie, choć podobnie, jak dla JCWPd nr 1, ilość punktów
notujących przekroczenia wyniosła więcej niż 1. Dotyczyło to JCWPd nr 9 (4 punkty), JCWPd nr 58 (3
punkty), JCWPd nr 24 (3 punkty). Oceniono, że przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników
jakości takich jak np. TOC, NH4 mają charakter geogeniczny, tj. wynikają z naturalnych uwarunkowań
tła geochemicznego, a więc nie powinny wpływać na obniżenie oceny stanu wód podziemnych oraz
na planowanie działań naprawczych. Za czynniki determinujące przyszłe działania uznano natomiast
obecność wód słonych w ujmowanych poziomach wodonośnych, co wynika z nadmiernej ich
eksploatacji. Dodatkowo, podczas opracowywania pierwszego planu gospodarowania wodami oraz
PWŚK uznano, iż dla JCWPd 59, położonej w obrębie zlewni bilansowej Ilanka, Pliszka, Konotop i
Kanał Luboński, występuje zagrożenie niespełnienia celów ilościowych tj. utrzymania ich dobrego
stanu. Ostatecznie w pierwszym PGW zarówno JCWPd nr 1 jak i JCWPd nr 58 zostały skierowane do
derogacji. Dla JCWPd nr 1 określono, iż w ówczesnym cyklu planistycznym, z powodu braku
możliwości technicznych, niemożliwe jest osiągnięcie celów środowiskowych tj. poprawy jej stanu do
dobrego. Przewidziano, iż zaplanowane działania, nastawione na przeciwdziałanie presjom
(przeeksploatowanie dostępnych zasobów wód podziemnych piętra czwartorzędowego oraz
wywołane tym procesy ascenzji wód słonych z głębszych poziomów kredowych oraz ingresji wód
morskich), pomogą w osiągnięciu dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego dopiero w
2021 r. Dla JCWPd nr 58 wyznaczono z kolei mniej rygorystyczne cele środowiskowe, czyli brak
konieczności utrzymania dobrego stanu wód, ze względu na planowaną w przyszłości eksploatację
złóż węgla brunatnego "Rzepin" i "Torzym".
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Efektem przeprowadzonych analiz było również wytypowanie do monitoringu operacyjnego dalszych
JCWPd nr 25 oraz JCWPd nr 59 (numeracja wg podziału na 161 części). Wyniki tych badań,
przeprowadzonych w latach 2012 – 2014 wskazały na rosnący trend pogarszania się jakości wód
JCWPd nr 1, spowodowanych znanymi presjami (nadmierna eksploatacja wód czwartorzędowego
piętra wodonośnego, obniżanie się zwierciadła wód podziemnych, zanieczyszczenie związkami Fe
oraz TOC, wymywanych z obszarów bagiennych, w efekcie obniżania zwierciadła wód); zagrożenie dla
spełnienia celów środowiskowych ekosystemów zależnych od wód powiązanych z JCWPd nr 2 (wg
podziału na 161 JCWPd), wywołane przekroczeniem wartości wskaźników Zn, K, SO4, Ca, Fe, TOC w
wyniku przedostawania się zanieczyszczeń w głąb gruntu, pochodzących z prowadzenia działalności
rolniczej i przemysłowej oraz nieprawidłowej gospodarki ściekowej.
W obecnym podziale JCWPd na 172, dawne części wód: JCWPd nr 1 oraz fragment JCWPd nr 2
zostały scalone, otrzymując nazwę JCWPd PLGW60001. W obowiązującym PGW jej stan oceniono na
słaby, zarówno pod kątem chemicznym jak i ilościowym, zaś osiągnięcie celu środowiskowego - ze
względu braku możliwości technicznych poprawy do dobrego stanu – przesunięto do 2027 r.
Pozostałe części wód oceniono na dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny oraz uznano za
niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.
Pozostałe cele środowiskowe
Dodatkowymi celami środowiskowymi dla JCWPd są cele związane z wykorzystaniem wód
podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz na cele związane z prawidłowym
funkcjonowaniem ekosystemów zależnych od wód.
Biorąc pod uwagę aktualny stan zagrożenia JCWPd nr 1 niespełnieniem celów środowiskowych,
zagrożeniu podlegają poniższe obszary chronione, pozostające w zasięgu oddziaływania tej części
wód:
 Woliński Park Narodowy z otuliną (wskaźnik wrażliwości 2),
 Rezerwat „Karsiborskie Paprocie” (wskaźnik wrażliwości 3),
 Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Delta Świny” (wskaźnik wrażliwości 3),
 Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „ Wolin i Uznam” (wskaźnik wrażliwości 3)
 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – „Torfowiska Uznamskie” (wskaźnika wrażliwości nie
określono).
Za najsilniej narażone na negatywne oddziaływania ze strony zjawisk zachodzących w wodach
podziemnych uznano rezerwat „Karsiborskie Paprocie” , OSO „Delta Świny” oraz SOO „Wolin i
Uznam”. Wymagania dla form ochrony o najwyższym wskaźniku wrażliwości (wskaźnik wrażliwości 3)
stanowią jednocześnie dodatkowe, rozszerzone cele środowiskowe dla wód podziemnych.
Szczegółowa analiza zależności form ochrony przyrody od wód podziemnych została omówionych
dokładniej w rozdziale 4.3.
4.2.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

W niniejszej Prognozie ocenie poddano tylko te oddziaływania na stan i cele środowiskowe wód
podziemnych, które mogą wynikać z wprowadzenia przepisów proponowanych w ocenianym
projekcie rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ. Dla wskazanych w rozdziale 4.2.1. nowych
oraz skorygowanych regulacji ocenia się, iż co do zasady, będą one miały wyłącznie pozytywne
oddziaływania na wody podziemne.
Do bezpośrednio oddziałujących na wody podziemne należy zaliczyć nowe propozycje, zawarte w § 1
pkt 1, 5, 15, 16, 17, 24 oraz 25 projektu rozporządzenia zmieniającego, zaś pośrednio oddziałującymi
na cele środowiskowe jednolitych części wód podziemnych będą przepisy wprowadzone § 1 pkt 9
oraz pkt 14 projektu rozporządzenia zmieniającego.
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Projektowane przepisy § 1 pkt 1 i 5 dotyczą zmian, wynikających z wprowadzenia aPGW, ale - poza
znaczeniem formalnym - mają również znaczenie jako przepisy otwierające drogę do wprowadzania
dalszych regulacji, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom niekorzystnym z punktu widzenia
osiągnięcia dobrego stanu chemicznego JCWPd. W szczególności wprowadzenie poprzez § 1 pkt 5,
przepisu rozszerzającego szczegółowe wymagania dla JCWPd (uzależniając dobry stan chemiczny od
przeciwdziałania rosnącemu negatywnemu trendowi ascenzji wód w obrębie ujmowanych poziomów
wodonośnych) ma konsekwencje dla legitymizacji, proponowanych dalej regulacji, dotyczących § 21b
oraz c rozporządzenia obowiązującego. Generalnie dodanie do obecnie obowiązującego
rozporządzenia przepisów w brzmieniu § 21b - c będzie pozytywnie oddziaływać na dotychczasowy
sposób korzystania z wód zagrożonych zasoleniem, gdyż w celu zredukowania niepożądanego
zjawiska ascenzji wód słonych użytkownicy wód winni wykazać spełnienie określonych warunków.
Propozycja oparcia warunków na ujednoliconym podejściu do dokumentowania danych o trendach
będzie z kolei kluczowa dla procedury przyznawania, a następnie weryfikowania wartości
przyznanych zasobów wód podziemnych, prowadzonej przez odpowiednie organy w postępowaniach
administracyjnych. Zastosowanie przepisów powinno wpłynąć zasadniczo na dotychczasowy sposób
przyznawania pozwoleń wodnoprawnych, przede wszystkim na wielkość przyznawanych zasobów lub
ich waloryzację albo cofnięcie, w ślad za pogarszaniem się trendów zasolenia. Nowe propozycje
ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych, zawarte w § 2 pkt. 17, dodającym nowe zapisy w § 21a
- c, generalnie ocenić można jako pozytywnie oddziałujące na osiągnięcie celów środowiskowych.
Zaproponowany sposób ograniczenia, bazujący na dokumentowaniu realnego, obserwowanego
wpływu ujęć na proces ascenzji i ingresji stanowi kompromis pomiędzy osiągnięciem dobrego celu a
potrzebami człowieka w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia. Na uwagę
zasługuje fakt złagodzenia ograniczeń (§ 21a ust. 2), który jednak znajduje swoje uzasadnienie w
innych dokumentach strategicznych, stanowiąc doskonały przykład na współdziałanie narzędzi takich
jak WKW i aPWŚK.
Pozytywne oddziaływania, istotne z punktu widzenia osiągnięcia celów środowiskowych, tj.
osiągnięcia dobrego stanu chemicznego JCWPd, zostały zidentyfikowane również w odniesieniu do
nowego zapisu wprowadzanego poprzez § 1 pkt 9. Nowy § 9a będzie obligował do badania z
określoną częstotliwością oraz w określonych warunkach składu wód opadowych i roztopowych,
będących ściekami wprowadzanymi do wód lub do ziemi, pod kątem wartości normatywnej dla
wskaźników zanieczyszczeń. Aby stosowanie przepisu skutecznie uzupełniło lukę w dotychczasowym
monitorowaniu składu ścieków z urządzeń oczyszczających wody opadowe, nieprzekraczających
300l/s, proponuje się, aby obowiązkiem korzystających z wód było badanie normowanych
wskaźników zanieczyszczeń z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej mieszczącej się
w przedziale ≥100l/s do ≤300l/s, w taki sposób, jak nakazuje § 23.2 Rozporządzenia MŚ z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014
poz. 1800).
Biorąc pod uwagę analizę rozkładu punktów i genezy punktów zrzutu ścieków do wód i do ziemi w
regionie wodnym oraz stan i cele środowiskowe dla JCWPd nr 1 projekt rozporządzenia uwzględnia
konieczność zapobiegania negatywnemu trendowi pogarszania się stanu chemicznego wód
podziemnych również poprzez całkowite ograniczenie zrzutu wód opadowych w rejonie wyspy
Uznam jeśli obliczony czas migracji tych zanieczyszczeń przenikających do ziemi jest krótszy niż 5 lat.
Biorąc pod uwagę wysoki stopień wrażliwości, a tym samym zagrożenie zanieczyszczeniem wód
podziemnych rejonu wyspy Uznam, wpływać będzie pozytywnie na poprawę stwierdzonego słabego
stanu JCWPd nr 1. Z tych samych powodów wprowadza się za pomocą § 1 pkt 14 nowy przepis § 16a,
który ma przeciwdziałać koncentracji dopuszczonych obecnie zrzutów ścieków bytowych z
zagęszczającej się zabudowy jednorodzinnej na terenach nieobjętych kanalizacją, często atrakcyjnych
turystycznie. Dopełnieniem przepisu jest załącznik nr 5 do projektu rozporządzenia, który określa
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zasady obliczania czasu migracji zanieczyszczeń do wód, jako warunku obligatoryjności stosowania
proponowanych przepisów.
§ 1 pkt 15, wprowadzający nowe brzmienie § 17, oddziałuje przede wszystkim na nowego
użytkownika, który będzie musiał w ubieganiu się o dostępne zasoby, uwzględnić również rezerwy,
na podstawie wskazanych w Załączniku nr 7 do projektu rozporządzenia wartości zasobów
wynikających z dokumentacji hydrogeologicznych. Uzupełniający go § 18 ogranicza natomiast
szacowanie zapotrzebowania na zasoby wodne dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Wprowadzana zmiana ma fundamentalne znaczenie dla zachowania ustalonych, dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych, uniemożliwiając w swoim zamierzeniu
przeeksploatowanie zasobów, co może wpłynąć na pogorszenie jakości wód podziemnych, a wraz z
nimi wód powierzchniowych i ekosystemów zależnych od wód.
Ograniczenia wprowadzone § 1 ust. 16, określającym nowe brzmienie § 20 ust. 2 i 3 również mają za
zadanie ograniczyć niepożądane oddziaływania powstałe w wyniku prac budowlanych czy robót
górniczych a także innych działalności, które konkurują o dostępne zasoby wód podziemnych.
Oceniając znaczenie wprowadzania zmian obejmujących korzystanie z wód podziemnych, należy
wziąć pod uwagę stopień objęcia JCWPd w regionie wodnym ustanowionymi odrębnie przepisami
WKW dla zlewni. Obecnie przepisy w tym zakresie obowiązują dla 9 JCWPd, tj.:







WKW zlewni Tywy: PLGW600023, PLGW60004,
WKW zlewni Regi: PLGW60008,
WKW zlewni Iny: PLGW60007,
WKW zlewni Gowienicy: PLGW60002,
WKW zlewni LZDO: PLGW60003,
WKW zlewni Międzyodrza i Zalewu Szczecińskiego oraz Wysp Woli i Uznam: PLGW60001,
PLGW60004, PLGW60005, PLGW60006, PLGW60007.

Pokrycie JCWP już szczegółowymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniach dla WKW zlewni
przedstawia Ryc. 2, dla pozostałych 4 JCWPd o numerach: 9,10,24,58 jedynymi warunkami
obowiązującymi na ich terenie będą te zapisane w WKW dla regionu. Analiza treści przepisów
dotyczących wód podziemnych, obowiązujących na mocy wymienionych WKW dla zlewni wykazała, iż
przepisy WKW regionu wodnego dla wód podziemnych, będą dla użytkowników wód oraz dla
osiągnięcia celów środowiskowych JCWPd podstawową wytyczną. Dostrzeżone różnice pomiędzy
przepisami WKW zlewni a WKW regionu wodnego dotyczą głównie priorytetów, natomiast gro
ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych dla wszystkich JCWPd zostało zawartych w WKW
regionu wodnego. Dowodzi to, iż WKW regionu wodnego w sposób komplementarny regulują
wymogi oraz sposób wykorzystania wód podziemnych, a oceniana zmiana przepisów w większości
uwypukla tę cechę WKW regionu wodnego, choćby wprowadzając zapisy szczegółowe, odnoszące się
do ochrony zasobów wód podziemnych w zlewni Międzyodrza i Zalewu Szczecińskiego oraz Wysp
Wolin i Uznam (w § 9a. 2, § 21a. 2) oraz zlewni Tywy (w § 21c oraz w Załączniku nr 13). Szczególny
przypadek dotyczy proponowanych przepisów § 21c, wprowadzających praktyczny zakaz
lokalizowania nowych ujęć, rozumianych jako korzystanie z nowych zasobów wodnych. Obszar,
którego dotyczy zakaz, przedstawiony w Załączniku nr 13 do projektu zmiany rozporządzenia leży w
zlewni Tywy, natomiast zasoby wód podziemnych tego terenu wykorzystywane w ramach jednostki
bilansowej S-IIA stanowią po części zasoby obszaru bilansowego wód podziemnych Międzyodrze.
Konieczność oceny oddziaływania proponowanego przepisu w skali WKW regionu wodnego wiąże się
ze specyficznymi uwarunkowaniami dokumentowanych jednostek bilansowych. Obszary
bilansowania zasobów wód podziemnych nie są tożsame z granicami zlewni wód powierzchniowych,
dla których zostały opracowane warunki korzystania z wód zlewni. Dlatego też część zapisów
dotyczących ograniczeń proponuje się wprowadzić w warunkach regionu, aby podkreślić
„ponadzlewniowy” ich charakter. Dotyczy to również zapisów § 17, gdzie wyszczególniono obszary
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bilansowe „problemowe” w regionie w zakresie wykorzystania wód podziemnych (§ 21a). Analizując
kategoryczny wydźwięk tego zakazu należy wziąć pod uwagę aktualny stan rozdysponowania
zasobów wód podziemnych w jednostce S-IIA oraz możliwe zmiany, wiążące się z uwolnieniem
pewnych rezerw, niewykorzystanych przez dotychczasowych użytkowników a przyznanych w
pozwoleniach wodnoprawnych. Jak wynika z opracowania „Materiały wyjściowe do weryfikacji…”
problem rozdysponowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym S-IIA, do
którego przynależy podrejon A1a (Zlewnia Tywy od Żórawek do ujścia w Gryfinie) uwidacznia się w
ponad 5 % deficycie wód w odniesieniu do rezerw obliczanych na podstawie pozwoleń
wodnoprawnych, pomimo rzeczywistego ich wykorzystania na poziomie dającym ok. 50% rezerwy
wolnych zasobów. Sytuacja ta, udokumentowana w ostatnim przeglądzie danych na temat stanu
rozdysponowania zasobów w pozwoleniach (wzięto pod uwagę pozwolenia do 2016 r.) wskazuje na
formalną konieczność przeciwdziałania wzrastającej presji poboru wód i daje uprawnienia do
zaniechania wydawania nowych pozwoleń wodnoprawnych w całej jednostce. Skutkiem realizacji
takiego przepisu będzie jednak nie tylko całkowite wstrzymanie przyznawania praw do korzystania z
wód w ramach nowych zasobów, ale także brak pola manewru dla właściwych organów do podjęcia
np. działań zmierzających do „uwolnienia” zakontraktowanych zasobów w procedurze przeglądu
pozwoleń. Proponuje się wprowadzenie podobnego jak w § 21a.1.1 ograniczenia, związanego z
udokumentowanym brakiem rezerw, rozumianych jako różnicę pomiędzy zasobami dyspozycyjnymi
wód podziemnych wyrażonymi w m3/d, a łącznym poborem wody wg udzielonych pozwoleń w m3/d.
Przepis w brzmieniu:
„21c. 1. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 13 do rozporządzenia niedopuszczalne jest
wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych w przypadku braku
rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.
2. Przez rezerwy, o których mowa w ustępie 1 rozumie się dodatnią różnicę pomiędzy zasobami
dyspozycyjnymi wód podziemnych wyrażonymi w m3/d dla jednostki bilansowej S-IIA, a łącznym
poborem wody podziemnej w tej jednostce, obliczonym jako suma poborów udzielonych według
pozwoleń wodnoprawnych, wyrażona w m3/d.”
Podsumowując, pomimo faktu, iż sporządzona w 2013 r. Prognoza dla WKW RWDOiPZ nie
uwzględnia ani zmian, które zaszły w aPGW, ani informacji o zasobach wodnych, uzupełnionych przez
dokumentacje hydrogeologiczne opracowane w latach 2015-2016 r., jej wnioski są zbieżne z tu
przedstawionymi. Realizacja przyjętych przepisów będzie generować wyłącznie pozytywne
długofalowe oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne i cele środowiskowe, ale również na
pozostające z nimi w kontakcie wody powierzchniowe i ekosystemy. Ponadto ocenia się, iż
pozytywne oddziaływania przepisów projektu rozporządzenia na cele środowiskowe wód
podziemnych, dotyczą zarówno oddziaływań bezpośrednich jak i skumulowanych.

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

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na różnorodność biologiczną

Obszary hydrogeniczne w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zajmują łącznie
326931 ha, przy czym w obszarach chronionych jest ich ok. 177000 ha, tym samym udział mokradeł
nieobjętych ochroną wynosi ok. 46%.
W odniesieniu do siedlisk i gatunków przyjmuje się, że korzystny status ochronny definiowany jest
jako sytuacja, w której spełnione są następujące warunki:


zasięg siedliska i jego powierzchnia nie ulegają zmniejszeniu,
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specyficzne dla siedliska struktury i funkcje niezbędne dla jego długotrwałego
funkcjonowania są zachowane i pozostaną zachowane w przyszłości,
status ochronny gatunków typowych dla danego siedliska jest korzystny (liczebność populacji
nie zmniejsza się w sposób ciągły; naturalny zasięg występowania nie zmniejsza się i nie
zmniejszy się w przyszłości; istnieje i będzie istnieć wystarczająco rozległa powierzchnia
siedlisk niezbędnych dla długookresowego zachowania żywotnych populacji gatunku
(Chylarecki i in. 2005).

Zapewnienie korzystnego statusu ochronnego dla obszarów w dolinach rzecznych jest nierozerwalnie
związane z utrzymaniem lub odtworzeniem nie tylko odpowiednio wysokiego przepływu, ale również
właściwego reżimu przepływów, który ukształtował obecne bogactwo fauny i flory tych terenów.
Układem referencyjnym jest tu reżim hydrologiczny rzeki (natural flow regime), który uwzględnia nie
tylko bezwzględne wartości, ale i przede wszystkim miary zmienności kluczowych parametrów
hydrologii cieku. Naturalna dynamika systemu, jakim jest dolina rzeczna, stanowi bowiem jeden z
kluczowych czynników determinujących jego walory przyrodnicze (Kowalczak i in., 2009).
Dla ekosystemów dolin rzecznych, znacznie zmieniające się w czasie przepływy i stany wód stanowią
integralny element ich funkcjonowania, niezbędny dla ich istnienia. Bez ich występowania
ekosystemy rzeczne ulegają degradacji, przez co maleje ich różnorodność biologiczna. Ma to
kluczowe znaczenie dla długofalowej egzystencji trzech głównych kategorii siedlisk w dolinach rzek
chronionych jako obszary Natura 2000 – zarówno siedliska koryta rzeki, nadbrzeżne lasy łęgowe, jak i
zalewowe łąki na nadrzecznych tarasach są krytycznie zależne od epizodów nasilonych przepływów.
Wiele spośród gatunków łąkowych ptaków chronionych na obszarach Natura 2000 gnieździ się tym
liczniej, im dłużej lub wyżej zalane pozostają wczesną wiosną tereny ich potencjalnych gniazdowisk
na nadrzecznych tarasach zalewowych. Wiosenny zalew powierzchni jest tak istotny, gdyż płytko
zalane fragmenty łąk stanowią miejsce rozwoju bogatej fauny bezkręgowców, głównie larw owadów,
stanowiących z kolei podstawowy pokarm wielu cennych ptaków. Powolne, systematyczne
ustępowanie wczesnowiosennego zalewu, przesuwa strefę płycizn, stopniowo udostępniając ptakom,
kolejne bogate żerowiska, odsłaniające się w miarę obniżania poziomu wody. W przypadku płazów i
wielu gatunków ryb, płytkie wczesnowiosenne rozlewiska stanowią miejsce rozrodu i składania jaj.
Powolne tempo opadania wód pozwala na wylęg kijanek lub narybku i ich przemieszczenie w głębsze
partie rozlewisk. Zbyt szybki spadek wody stanowi czynnik masowej śmiertelności wczesnych stadiów
rozwojowych rozradzających się na płyciznach płazów i ryb (Kowalczak i in. 2009). Dla ryb reżim
hydrologiczny cieku wydaje się być jednym z krytycznych elementów decydujących o warunkach
rozrodu populacji. Podsumowując zmiana reżimu hydrologicznego (np. regularny brak wiosennych
wylewów, letnich niżówek, występowanie okresowo ekstremalnie niskich przepływów poniżej
przepływu nienaruszalnego) przez kilka lat z rzędu może spowodować zanik niektórych gatunków lub
ich znaczne ograniczenie ilościowe (Błachuta i in., 2010).
Ważnym elementem ochrony siedlisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym jest
utrzymanie tzw. drożności morfologicznej cieków, która umożliwia podtrzymanie funkcjonowania
korytarzy ekologicznych. Pełnią one niezwykle ważna rolę w zachowaniu naturalnych populacji
zwierząt, poprzez umożliwienie im przemieszczania się w celu zdobycia pożywienia, ustanowienia
terytoriów osobniczych, znalezienia partnerów do rozrodu, zabezpieczenia możliwości ucieczki przed
drapieżnikiem i zdarzeniami losowymi. Umożliwienie przemieszczania się osobników pomiędzy
lokalnymi populacjami pozwala na przepływ materiału genetycznego, zapobiegając wsobności i
utrzymując zmienność genetyczną. Korytarze ekologiczne pełnią swoje funkcje tylko wtedy, gdy są
drożne na całej swej długości, a każda budowla hydrotechniczna stanowi poważną przeszkodę dla
migracji organizmów wodnych, zwłaszcza szczególnie cennych gatunków ryb anadromicznych, takich
jak:
 jesiotr zachodni, Acipenser sturio,
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jesiotr ostronosy A. oxyrhynchus,
łosoś atlantycki, Salmo salar,
troć, Salmo trutta m. trutta,
jeziorowa forma troci, Salmo trutta m. lacustris,
wędrowna forma certy, Vimba vimba,
wędrowna forma siei, Coregonus lavaretus f. lavaretus.

Utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych wymaga ułatwień w pokonywaniu barier i
zapobiegania ich powstawania. Drożność (ciągłość) korytarza rzecznego to zachowanie stałego
przepływu wody, warunków transportu rumowiska oraz możliwości swobodnej migracji organizmów
wodnych w górę i w dół cieku (Błachuta, 2010).
W kontekście wspomnianych powyżej procesów zmiany zapisów WKW RWDOiPZ w zakresie:
przepływu nienaruszalnego, poboru wód z jezior bezodpływowych, udrażniania cieków (ograniczenia
dot. stosowania przepławek, ograniczenia dotyczące stosowania turbin wysokoobrotowych,
weryfikacja już wyznaczonych odcinków cieków istotnych lub bardzo istotnych dla zachowania
ciągłości morfologicznej cieków w regionie), rozwiązań dot. wprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych będą stanowiły elementy potencjalnego istotnego wpływu na środowisko, w tym
szczególnie na siedliska wodne i od wód zależne, zasiedlające je organizmy oraz obszary chronione.
4.3.2

Identyfikacja obszarów chronionych w zasięgu
rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ

oddziaływania

projektu

Obszar działania RZGW w Szczecinie wyróżnia się szczególnym bogactwem przyrody i pięknem
krajobrazu. Znajduje się tu jeden park narodowy - Woliński Park Narodowy o powierzchni 9000 ha
oraz otuliny dwóch (Wolińskiego i Ujścia Warty) (Ryc. 6), ponadto 9 parków krajobrazowych (Ryc. 7) i
około 80 rezerwatów przyrody (Ryc. 6).
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Ryc. 6 Lokalizacja parków narodowych i rezerwatów przyrody w RWDOiPZ (źródło: GDOŚ)
1 Bagno Chłopiny
2 Bukowe Zdroje im. Profesora
Tadeusza Dominika
3 Buczynowe Wąwozy im. prof.
Floriana Celińskiego
4 Kołowskie Parowy im. Józefa
Lewandowskiego
5 Źródliskowa Buczyna im. Jerzego
Jackowskiego
6 Trawiasta Buczyna im. Profesora
Stefana Kownasa
7 Jezioro Lubiatowskie im.
profesora Wojciecha Górskiego
8 Bielinek
9 Brodogóry
10 Jezioro Liwia Łuża
11 Zdroje
12 Janiewickie Bagno
13 Ozy Kiczarowskie
14 Wieleń
15 Kurowskie Błota
16 Tchórzyno
17 Nad Jeziorem Trześniowskim
18 Buczyna Łagowska
19 Pawski Ług
20 Rezerwat na Rzece Grabowej

21 Bielica
22 Łuniewo
23 Olszyna źródliskowa pod
Lubiechowem Dolnym
24 Jezioro Jasne
25 Uroczysko Święta im. Profesora
Mieczysława Jasnowskiego
26 Wzgórze Widokowe nad
Międzyodrzem
27 Gogolewo
28 Stary Przylep
29 Czarnocin im. prof. Janiny
Jasnowskiej
30 Kanał Kwiatowy
31 Mszar koło Starej Dobrzycy
32 Parnowo
33 Jezioro Iłowatka
34 Wrzosowisko Sowno
35 Jodły Karnieszewickie
36 Cisy Tychowskie
37 Torfowisko Zieli. Miastecki
38 Torfowisko Potoczek
39 Jezioro Modła
40 Buczyna
41 Wierzchomińskie Bagno
42 Czapli Ostrów

43 Wrzosowiska Cedyńskie im. inż.
Wiesława Czyżewskiego
44 Białodrzew Kopicki
45 Głowacz
46 Dęby Sądowskie
47 Kamienna Buczyna
48 Dąbrowa Krzymowska
49 Sławieńskie Dęby
50 Olszyny Ostrowskie
51 Cisy Rokickie im. Profesora
Stanisława Króla
52 Młodno
53 Jeziora Siegniewskie
54 Świdwie
55 Dolina Świergotki
56 Karsiborskie Paprocie
57 Długogóry
58 Wyspa Sołtyski
59 Cisy Boleszkowickie
60 Skalisty Jar Libberta
61 Grądowe Zbocze
62 Olszanka
63 Bogdanieckie Cisy
64 Dolina Ilanki
65 Golczewskie Uroczysko
66 Bagno Kusowo
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67 Słowińskie Błota
68 Warnie Bagno
69 Przybiernowski Bór Bagienny
70 Mszar nad jeziorem Piaski
71 Zaleskie Bagna
72 Zaleskie Bagna
73 Krzywicki Mszar
74 Żółwia Błoć
75 Rzeka Rekowa
76 Nadmorski Bór Storczykowy
77 Nadmorski bór bażynowy w
Mrzeżynie
78 Wrzosiec
79 Źródliskowe Zbocza
80 Bórbagno Miałka
81 Przełom Rzeki Wołczenicy
82 Wiejkowski Las
83 Stramniczka
84 Słoneczne Wzgórza
85 Sieciemińskie Rosiczki
86 Roby
87 Przełom rzeki Dębnicy
88 Osetno
89 Mszar koło Siemidarżna
90 Łęgi koło Słubic
91 Łazy

92 Krzemieńskie Źródliska
93 Jezioro Czarne
94 Bór Samliński im. Henryka
Zięciaka
95 Wiązy Reskie
96 Bagno Iglickie
97 Klif w Dziwnówku
98 Klif w Łukęcinie
99 Dolina Ilanki II
100 Jezioro Ratno
101 Mechowisko Kosobudki
102 Jezioro Lubiatowskie im.
profesora Wojciecha Górskiego otulina
103 Jezioro Smołowe - otulina
104 Torfowisko Potoczek - otulina
105 Jezioro Modła - otulina
106 Jezioro Kamień - otulina
107 Żółwia Błoć - otulina
108 Sieciemińskie Rosiczki otulina
109 Mszar koło Siemirdarżna otulina
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Dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt, czy charakterystycznych
siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy
utworzono 23 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 74 specjalnych obszarów ochrony siedlisk w
ramach Sieci Natura 2000. Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego należy do
najbogatszych w kraju pod względem różnorodności biologicznej, zwłaszcza siedlisk (Prognoza OOŚ
WKW RWDOiPZ, 2013). Z punktu widzenia niniejszego dokumentu najistotniejsze są ekosystemy
wodne i od wód zależne, które zestawiono w Tab. 2.

Ryc. 7 Lokalizacja parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w
RWDOiPZ (źródło: GDOŚ)

Środowisko wodne stwarza doskonałe warunki dla awifauny. W regionie wodnym występuje 80%
gatunków odnotowanych w Polsce. Większość z nich podlega ochronie. Szczególne bogactwo
jakościowe i ilościowe awifauny obserwuje się w pasie nadmorskim (głównie w obrębie przymorskich
jezior), estuarium odrzańskim (Zalewy: Szczeciński i Kamieński, rzeki Dziwna i Świna oraz Zatoka
Pomorska), dolinach rzecznych (np. Odry) oraz w pasie pojezierzy nad dużymi zbiornikami wodnymi.
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Z kolei obszary pokryte siecią drobnych zbiorników, torfowisk, półnaturalnych łąk i słonaw stanowią
cenne miejsca lęgowe (Prognoza OOŚ WKW RWDOiPZ, 2013).

Ryc. 8 Lokalizacja obszarów Natura 2000 w RWDOiPZ (źródło: GDOŚ)

Większość obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) koncentruje się w korytarzu doliny Odry i
Zalewu Szczecińskiego oraz wzdłuż wybrzeży Bałtyku (Ryc. 8). Największą powierzchnię w regionie
zajmują również obszary chronione związane z kompleksami leśnymi: Puszcza Goleniowska, Ostoja
Ińska, jak również zbiornikami jeziornymi np.: Jezioro Miedwie i okolice.
Cechą charakterystyczną specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) w regionie jest duży udział
obszarów związanych dolinami rzecznymi: ostoje w dolinach Wieprzy, Parsęty, Chocieli, Pliszki, Ilanki,
Iny, Grabowej, Płoni, ujściowych odcinków Odry i Warty (Ryc. 8). Na obszarze RWDOiPZ znajdują się
również fragmenty rozległych ostoi jeziornych: Bobolickie i Miasteckie Jeziora Lobeliowe. Największe
kompleksy torfowisk wysokich chronione są w ramach obszaru Janiewickie Bagno (MGGP, 2013).
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Spośród chronionych siedlisk zależnych od wody na obszarze regionu wodnego występują: łęgowe
lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0), łęgi wierzbowe topolowe, olszowe i jesionowe (91E0), bory i
lasy bagienne (91D0), torfowiska nakredowe (7210), źródliska wapienne ze zbiorowiskami
Cratoneurion commutati (7220), górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk (7230), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), obniżenia na podłożu
torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion (7150), torfowiska wysokie zdegradowane,
zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (7120), torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (żywe) (7110), niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (6510), zmienno
wilgotne łąki trzęślicowe (6410), ziołorośla górskie i nadrzeczne (6430), łąki selernicowe (6440),
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (4010), naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (3160),
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (3150), zalewane muliste brzegi rzek (3270), twardowodne
oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi (3140) (MGGP, 2013; Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016).
Spośród chronionych siedlisk zależnych od wód poza wyznaczonymi obszarami chronionymi znajdują
się: torfowisko w dolinie Grzybnicy, kompleks torfowisk niskich na wschód od Białogardu,
turzycowiska, łąki wilgotne w dolinie rzeki Błotnicy (okolice Charzyna i Gościna), torfowiska w
dolinach rzek Dębosznica, Rakówka, Rega, liczne zbiorowiska mokradłowe półnaturalne i naturalne,
odwodnione i zdegradowane torfowiska wysokie na wschód od Modlimowa. W południowowschodniej części regionu wodnego znajdują się obszary o wybitnej koncentracji drobnych obiektów
torfowiskowych: torfowiska przejściowe, wysokie, niskie, w różnym stopniu zachowania (MGGP,
2013). Cieki wodne oraz powiązane z nimi mokradła i siedliska od wód zależne tworzą gęstą sieć
korytarzy ekologicznych koncentrujących się wzdłuż głównych dolin rzecznych (Ryc. 9).
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Ryc. 9. Lokalizacja głównych korytarzy ekologicznych w RWDOiPZ (źródło: GDOŚ)

Ważnymi z punktu widzenia środowisk wodnych, w kontekście WKW, przedstawicielami fauny są
ryby, zwłaszcza anadromiczne i potamodromiczne wędrujące na długich odcinkach rzek. Największym
bogactwem charakteryzuje się Odra. Występują tu: jesiotr, aloza, parposz, minóg morski, minóg
rzeczny, łosoś, troć, certa, lipień, głowacica, sieja, sielawa, boleń, różanka, strzebla potokowa,
piskorz, koza, koza złotawa, ciosa, piekielnica, brzana, kiełb białopłetwy, miętus, iglicznica, dennik,
głowacz białopłetwy (MGGP, 2013). Następujące gatunki ryb uznano za gatunki reprezentatywne dla
rzek regionu wodnego DOiPZ:





Odra – najważniejszy szlak migracyjny podczas tarła jesiotra, parposza, minoga morskiego,
minoga rzecznego, łososia, troci i certy,
Rega – były tu liczne tarliska łososi, troci i certy, obecnie zachowane nieliczne populacje certy
i minoga rzecznego, łososia, występuje liczna populacja troci,
Parsęta – były w niej tarliska łososi, troci, certy. Liczna populacja troci, występuje łosoś,
Wieprza – były w niej liczne tarliska łososi i troci. Liczna populacja troci, występuje łosoś,
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Grabowa - były w niej liczne tarliska łososi i troci, certy. Perspektywa restytucji
łososiowatych,
Gowienica – były w niej tarliska diadromicznych łososiowatych. Zachowała się szczątkowa
populacja troci,
Ina – dobre warunki rozrodu troci,
Krąpiel – były tarliska diadromicznych łososiowatych,
Płonia – szlak spływania węgorza,
Ilanka – potencjalne tarliska diadromicznych łososiowatych, w dolnym biegu tarliska brzany,
bolenia i jazia, szczątkowa populacja troci,
Pliszka – szlak spływania węgorza, potencjalne tarliska diadromicznych łososiowatych. W
dolnym biegu tarliska brzany, bolenia i jazia, szczątkowa populacja troci,
Mołstowa – tarliska diadromicznych łososiowatych,
Radew - tarliska diadromicznych łososiowatych,
Pokrzywnica - tarliska diadromicznych łososiowatych,
Leśnica - tarliska diadromicznych łososiowatych.

Na obszarach chronionych regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostały
zidentyfikowane gatunki inwazyjne: Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera), Rzepień włoski
(Xanthium albinum), Uczep amerykański (Bidens frondosa), Kroplik żółty (Mimulus guttatus),
Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), Tatarak zwyczajny (Acorus calamus), Nawłoć (Solidago
spp.) (Dajdok, Pawlaczyk, 2009).
4.3.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

W celu przeanalizowania wpływu proponowanych zmian zapisów w Rozporządzeniu WKW RWDOiPZ
na siedliska i obszary chronione wykonano analizę ich wrażliwości na zmianę stosunków wodnych
(Tab. 2). Na podstawie literatury zweryfikowano poziom wrażliwości na: zmiany poziomu wód
podziemnych, zmiany poziomu wód powierzchniowych, zmiany reżimu hydrologicznego siedlisk
występujących w regionie wodnym. Wyniki wykonanej analizy, polegającej na przyznawaniu punktów
w skali od 1 (niska wrażliwość) do 3 (wysoka wrażliwość), zostały umieszczone w tabeli 2, gdzie
odniesiono je także do JCWP. Przyjęto założenie, że jeśli w obrębie jednego obszaru chronionego
występuje przynajmniej jedno siedlisko lub gatunek zwierząt wrażliwy na zmiany w gospodarce
wodnej zróżnicowane na cztery kategorie, wówczas takiemu obszarowi przyznawano ogółem w danej
kategorii 3 pkt.
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Park Narodowy

Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody.
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody

Stopień wrażliwości na dopływ
biogenów

Stopień wrażliwości na zmiany
reżimu hydrologicznego

Stopień wrażliwości na zmiany
poziomu i dostawy wód
powierzchniowych

Stopień wrażliwości na zmiany
poziomu wód podziemnych

Siedliska/ gatunki

Powierzchnia (ha)

JCWP

Nazwa

l.p

Kod

Typ obszaru chronionego

Tab. 2 Obszary chronione i wrażliwość siedlisk na działania związane z gospodarką wodną, pogrubione JCWP znajdują się na obszarze RWDOiPZ (źródło: Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, 2016; Kowalczak, 2009, Mróz, 2010).

10848,0

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: przybrzeżny pas Bałtyku,
głazowiska podmorskie, wody Zalewu Szczecińskiego, wsteczna
delta Świny, bagniste wyspy rzeczne, źródła, wycieki, jeziora,
sztuczne zbiorniki, cieki, ols porzeczkowy, łęg jesionowoolszowy, łozowiska, szuwary, wydmy białe, łąki
trzęślicowe, szuwar kłociowy, torfowiska, flora i fauna
ekosystemów wodno-błotnych

2

3

3

2

WoPN

Woliński Park
Narodowy

PLCWIIIWB9
PLLW20802
RW60001735569
RW60002335529
PLTWIWB8

REZ404

Bagno Kusowo

RW6000174424

326,7

Torfowisko wysokie, bory i brzeziny bagienne, jeziora

1

2

2

1

REZ360.

Białodrzew Kopicki

PLTWIWB8

10,5

Łęg topolowy i brzeg Zalewu Szczecińskiego

3

2

3

1

34,1.

Bór bagienny

1

1

1

1

427,1

Torfowiska, olsy, długosz królewski, woskownica europejska

3

2

3

1

REZ412

Bórbagno Miałka

RW600016198869
RW60002519829
RW600003156
RW6000233152
RW60002331549

REZ413

Czarnocin

REZ1358

Dolina Ilanki

RW6000231786

238,3

Torfowiska niskie, przejściowe, miechwowska, łęgi, rzeka

3

3

3

1

REZ357

Dolina Świergotki

RW60000191729

11,4

Naturalny strumień i jego dolina, łęg.

3

3

3

1

REZ350

Głowacz

RW600016198834
RW60002519829
RW60002542655

78,1

Torfowiska, zagłębienia wytopiskowe, brzeziny

3

2

1

1

REZ344

Gogolewo

RW60002019889

3,0

Pełnik europejski

3

1

1

1

REZ402

Golczewskie
Uroczysko

RW6000173534499

101,2

Torfowiska, bory bagienne, jeziora

3

3

1

1

REZ418

Janiewickie Bagno

RW60002346589

102,1

Torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Otwarte brzeziny
bagienne

1

1

1

1

REZ359

Jeziora Siegniewskie

RW60002119199

23,1

Jeziora eutroficzne, ptaki

1

3

3

3

REZ334

Jezioro Liwia Łuża

PLLW20809
RW60000416129
RW600004169

239,7

Słonawowodne jezioro przymorskie. Ptaki wodno-błotne

1

3

3

2
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14

Rezerwat
przyrody

15

Rezerwat
przyrody

16
17
18

Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody

REZ374
e

Jezioro Lubiatowskie
im. prof. Wojciecha
Górskiego

REZ1004

Jezioro Modła

REZ348

Kanał Kwiatowy

REZ361
REZ353

Karsiborskie
Paprocie.
Krzemieńskie
Źródliska

PLLW20909
PLLW20910
RW60000456149
RW6000234561452

372,3

Jezioro eutroficzne, szuwary, trzcinowiska, olsy, ptaki
wodnobłotne

1

3

3

1

PLLW90084
RW60001747163
RW60002247169

203,6

Eutroficzne jezioro przymorskie, ptaki wodno-błotne

1

2

2

2

RW6000211971

3,5

Flora wodna.

2

3

3

1

PLTWIWB8

38,1

Długosz królewski, torfowiska, olsy

3

2

2

1

RW60001619849

76,0

Źródliska, olsy, torfowiska

3

2

2

1

220,4

Torfowisko wysokie, olsy, brzeziny bagienne, lasy na murszach,
torfowisko przejściowe, woskownica europejska

2

1

1

1

380,3

Lasy łęgowe w zalewowej dolinie Odry

3

3

3

1

10,6

Torfowisko, jeziorko dystroficzne.

1

3

2

3

REZ409

Łazy

Rezerwat
przyrody
Rezerwat przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody

REZ1366

Łęgi koło Słubic

REZ339

Łuniewo

PLLW20904
RW600004589
RW60001745812
RW600017189686
RW60002117999
RW60002335529

REZ573

Młodno.

RW60001717562

93,6

Torfowisko niskie

2

3

3

1

REZ347

Mszar koło Starej
Dobrzycy

RW6000184254

11,2

Torfowisko mszarne, bór bagienny, jeziorko dystroficzne

2

3

2

3

24

Rezerwat
przyrody

REZ363

Olszanka

RW6000019966
RW6000173132
RW60002319969
PLTWIWB8

1355,1

Lasy na przesuszonym torfowisku wysokim, olsy

2

2

3

1

25

Rezerwat
przyrody

REZ340

Olszyna Źródliskowa
pod Lubiechowem
Dolnym

RW60000191729

1,0

Łęg olszowy, źródliska, skrzyp olbrzymi.

3

3

3

1

REZ358

Olszyny Ostrowskie

RW600018191869

9,5

Olsy, torfowiska, źródliska.

3

3

3

1

REZ385

Parnowo

RW60002344889.

62,5

Jezioro eutroficzne, szuwary, łozowiska, ptaki wodno-błotne

2

3

3

1

REZ578

Pawski Ług

RW60002317649

34,6

Torfowisko

3

2

2

1

REZ410

Roby

RW600023432129

3

2

3

1

REZ406
REZ411

Słowińskie Błota

194,9

1

1

1

1

94,4

Pozostałości torfowiska wysokiego. Mszary, szuwary, bory

1

1

1

1

REZ336

Świdwie

RW60001746889
RW6000174494
RW60001744972
PLLW11103
RW60002319988

Torfowisko wysokie przesuszone. Łąki trzęślicowe. Wrzosiec
bagienny, woskownica europejska. Regenerujące się potorfia.
Torfowisko wysokie. Mszary, bory bagienne

906,2

Jezioro eutroficzne, szuwary, ptaki wodno-błotne

1

2

2

3

REZ365

Tchórzyno

RW60000191259

36,7

Torfowisko nakredowe

2

3

2

3

REZ934

Torfowisko Potoczek

RW6000194639

15,4

Bór bagienny, bór wilgotny

3

1

1

1

REZ935

Torfowisko Zieliń
Miastecki
Uroczysko Święta im.

RW60001746529

46,7

Torfowisko przejściowe

3

1

1

1

RW60000199529

208,4

Olsy, łęgi, długosz królewski

2

3

3

1

19
20
21
22
23

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody.
Rezerwat
przyrody.
Rezerwat
przyrody
Rezerwat

REZ342

Stramniczka

83,1
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przyrody

37
38
39
40

Rezerwat przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody
Rezerwat
przyrody

prof. M.
Jasnowskiego
REZ407

Warnie Bagno

RW600017448969
RW60001744929
RW6000174546

519,1

Torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Mszary z wrzośce

1

1

1

1

REZ421.

Wiejkowski Las

RW60002335289

131,0

Bory i lasy bagienne, jeziora, woskownica europejska

3

1

1

1

REZ375

Wieleń

RW6000174682

2,0

Źródliska, strumień.

3

3

3

1

REZ1378

Zaleskie Bagna

RW60002247169

287,2

1

1

1

1

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: jeziora, rzeki, strumienie,
torfowiska niskie, torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe,
gytiowiska, bagna, oczka wodne, jeziora lobeliowe, jeziora
oligotroficzne, jeziora ramienicowe, jeziora dystroficzne,
trzcinowiska, wilgotne łąki, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
torfowiska węglanowe, lasy i bory bagienne, łęgi, rzeki
włosienicznikowe, flora i fauna ekosystemów

3

3

3

3

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: jeziora, lasy i bory wilgotne i
bagienne, olsy, torfowiska niskie, przejściowe i wysokie,
gytiowiska, trzcinowiska, turzycowiska, szuwary, cieki wodne,
jeziora dystroficzne, jeziora ramienicowe, jeziora eutroficzne,
łęgi, flora i fauna ekosystemów wodno-błotnych

3

3

3

3

BarlineckoGorzowski
Park Krajobrazowy
(Lubuski)

41

Park
Krajobrazowy

PK1071

42

Park
Krajobrazowy

PK7

Cedyński Park
Krajobrazowy

43

Park
Krajobrazowy

PK89

Dolina Dolnej Odry

44

45

Park
Krajobrazowy

Park
Krajobrazowy

PK22

PK90

Drawski Park
Krajobrazowy

Iński Park
Krajobrazowy

PLLW10892
PLLW10896
RW60001718929
RW6000181889849
RW6000181889869
RW600023197651
PLLW10996 PLLW10999
RW60000191729
RW60001819169
RW600018191869
RW60002119199
RW60002319147
RW600023191859
RW60002419189
RW600001936
RW6000211971
RW6000231934
PLLW10579 PLLW10681
PLLW10682 PLLW10684
PLLW10694 PLLW10695
PLLW10708 PLLW20879
RW60001818885112
RW60001818885169
RW6000181888529
RW6000201888533
RW6000251886669
RW6000251888513
RW6000174444
RW60001744489
RW60001844432
RW6000204449
RW60001818885669
PLLW11048 PLLW11051
PLLW11052 PLLW11053
PLLW11090 PLLW20853
RW60001619849
RW600016198549
RW600016198834
RW600016198869
RW600016198889

12134,1

29377,7

6070,5

38401,7

17523,6

45

Torfowisko wysokie z mszarem, bory i brzeziny bagienne
wilgotne
Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: rzeki, jeziora, torfowiska wysokie,
torfowiska niskie, torfowiska przejściowe, bory bagienne, olsy,
łęgi, wilgotne łąki,podwodne łąki ramienicowe, źródła i
źródliska, dolina Płoni, flora i fauna ekosystemów wodno
blotnych w tym ichtiofauna
Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: przełomowa dolina Odry,
mokradła, rzeki, jeziora, łęgi: wierzbowo-topolowy, olszowy,
jesionowy, wiązowy, zbiorowiska szuwarowe, wodne,
torfowiska niskie, torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe,
źródliska wapienne, podwodne łąki ramienicowe, rzeki
włosienicznikowe, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe, bory
i lasy bagienne
Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: dolny odcinek doliny Odry, rzeka,
zespół fluwiogenicznych torfowisk niskich, gęsta sieć
naturalnych i sztucznych cieków, poldery, roślinność
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46

47

Park
Krajobrazowy

Park Krajobrazowy

48

Park
Krajobrazowy

49

Park
Krajobrazowy

50

51

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PK104

PK9202

PK111

PK105

PLB320001

PLB320002

Łagowsko-Sulęciński
Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy
Ujście Warty
(Lubuski)

Park Krajobrazowy
Dolina Słupi

Krzesiński Park
Krajobrazowy

Bagna Rozwarowskie

Delta Świny

RW6000174244
RW60001742452
RW60002519829
RW600025424699
RW60002542655
PLLW10380
RW600017189649
RW600025187889
RW60002518789529
PLLW10066
PLLW10067
RW60002317649
RW6000018949
RW600017189669
RW600017189686
RW6000211899
RW60002318944
RW600023189652
RW600023189688
RW600024189689
RW60002418969
RW60002117999
RW60002119199

RW6000174624
RW60001746529

RW600017173489
RW60001917349
RW600019174999
RW60001717529
RW60002117999
RW6000017569
PLLW20795 PLTWIWB9
RW6000173514
RW6000173532
RW60001835269
RW6000203529
RW60002335289

PLCWIIIWB9 PLTWIWB8
RW60000317929

5442,9

17800,6

37514,3

39,4

4249,7

11008,5

46

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: rzeki, jeziora rynnowe, oczka
wytopiskowe, łęgi olszowe, torfowiska wysokie, torfowiska
niskie, torfowiska przejściowe, torfowiska alkaliczne, wilgotne
łąki, jeziora ramienicowe, flora i fauna ekosystemów
wodnobłotnych

3

3

3

2

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: rzeki, zalewowe doliny rzeczne,
starorzecza, torfianki, mokradła, wilgotne łąki, rozlewiska, ptaki
wodno-błotne, torfowiska, łęgi, olsy, zarośla wierzbowe,
zalewowe łąki selernicowe, wilgotne łąki, flora i fauna
ekosystemów wodno-błotnych w szczególności ptaki
wodnobłotne

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

1

3

3

3

1

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: rzeki, jeziora rynnowe, jeziora
wytopiskowe, łęgi olszowo-jesionowe, olsy, jeziora lobeliowe,
jeziora dystroficzne, jeziora ramienicowe, torfowiska wysokie,
przejściowe i niskie, gytiowiska, bór bagienny, podwodne łąki
ramienicowe, ziołorośla nadrzeczne, źródliska wapienne,
torfowiska alkaliczne, tarliska ryb łososiowatych, flora i fauna
ekosystemów wodno-błotnych w szczególności ichtiofauna
Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska
gatunków. W szczególności: rzeki, tereny zalewowe Odry,
starorzecza, jeziora, mokradła, poldery, okresowo zalewane i
podmokłe łąki, łęgi jesionowo-olszowe, łęgi wiązowojesionowe, łąki selernicowe, torfowiska niskie, gytiowiska, flora
i fauna ekosystemów wodno-błotnych w szczegolnosci
ichtiofauna i ptaki wodno-błotne
Acrocephalus paludicola (lęgowe), Anas querquedula (lęgowe),
Anas strepera (lęgowe), Anser anser (lęgowe), Locustella
luscinioides (lęgowe), Luscinia svecica (lęgowe), Panurus
biarmicus (lęgowe), Porzana porzana (lęgowe). Bgenna dolin
rzek Grzybnica i Wołczenica, Rozległe obszary trzcinowisk,
wilgotne zalewane łąki, zarośla olszy,
Acrocephalus paludicola (lęgowe), Anas clypeata (lęgowe),
Anas clypeata (przelotne), Anas crecca (lęgowe), Anas crecca
(przelotne), Anas querquedula (lęgowe), Anas strepera
(lęgowe), Anas strepera (przelotne), Anser anser (lęgowe),
Anser anser (zimujące), Anser fabalis (przelotne), Calidris alpina
schinzii (lęgowe), Calidris alpina schinzii (przelotne), Haliaeetus
albicilla (lęgowe), Haliaeetus albicilla (zimujące), Larus minutus
(przelotne), Locustella luscinioides (lęgowe), Mergus albellus
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Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000
Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PLB320003

PLB320018

PLB320005

Dolina Dolnej Odry

Jeziora Wełtyńskie

Jezioro Miedwie i
okolice

PLLW90329
RW60000191729
RW600001936
RW6000019774
RW6000019776
RW6000019778
RW600016193129
RW600016193299
RW60001619389
RW60001719114
RW60001719314
RW60001719752
RW60001819169
RW600018191869
RW60001819192
RW600020191299
RW600020197699
RW60002119199
RW6000211971
RW6000211999
RW60002319147
RW60002319148
RW600023191859
RW6000231934
RW60002319772
RW60002419189
RW60002419899

PLLW11020
RW600016193299
RW60001619389
RW60002319766729
PLLW11028
PLLW11034
PLLW11041
PLLW11045
RW600001976544
RW60000197669

61648,4

2811,2

16511,0

47

(przelotne), Mergus merganser (przelotne), Mergus merganser
(zimujące), Mergus serrator (zimujące), Milvus milvus (lęgowe),
Numenius arquata (lęgowe), Numenius arquata (przelotne),
Panurus biarmicus (lęgowe), Phalacrocorax carbo (przelotne),
Phalacrocorax carbo sinensis (przelotne), Podiceps cristatus
(lęgowe), Tadorna tadorna (lęgowe), Tringa totanus (lęgowe0
Znaczną cześć powierzchni zajmują słonawy, zbiorowiska
halofilnego półszuwaru, oraz płaty szuwaru właściwego,
powierzchnie lśne zajęte przez olsy, bory bażynowe, lasy
mieszane. Płytkie jeziorka polodowcowe.
Acrocephalus paludicola (lęgowe), Alcedo atthis (lęgowe), Anas
acuta (przelotne), Anas crecca (przelotne), Anas penelope
(przelotne), Anas platyrhynchos (przelotne), Anas
platyrhynchos (zimujące), Anas strepera (lęgowe), Anas
strepera (przelotne), Anser albifrons (przelotne), Anser
albifrons (zimujące), Anser anser (przelotne), Anser anser
(zimujące), nser fabalis (przelotne), Anser fabalis (zimujące),
Asio flammeus (lęgowe), Aythya ferina (przelotne), Aythya
Felina (zimujące), Aythya fuligula (przelotne), Aythya fuligula
(zimujące), Aythya marila (przelotne), Aythya marila (zimujące),
Botaurus stellaris (lęgowe), Bucephala clangula (przelotne),
Bucephala clangula (zimujące), Chlidonias niger (lęgowe), Circus
aeruginosus (lęgowe), Circus pygargus (lęgowe), Crex crex
(lęgowe), Cygnus cygnus (przelotne), Cygnus Cygus (przelotne),
Cygnus cygnus (zimujące), Cygnus Cygus (zimujące), Cygnus
olor (lęgowe), Cygnus olor (przelotne), Cygnus olor (zimujące),
Fulica atra (przelotne), Fulica atra (zimujące), Grus grus
(lęgowe), Grus grus (przelotne), Haematopus ostralegus
(lęgowe), Haliaeetus albicilla (lęgowe), Haliaeetus albicilla
(przelotne), Haliaeetus albicilla (zimujące), Larus
melanocephalus (lęgowe), Larus minutus (przelotne), Locustella
luscinioides (lęgowe), Luscinia svecica (lęgowe), Mergus
albellus (przelotne), Mergus albellus (zimujące), Mergus
merganser (przelotne), Mergus merganser (zimujące), Milvus
migrans (lęgowe), Milvus milvus (lęgowe), Pandion haliaetus
(lęgowe), Panurus biarmicus (lęgowe), Phalacrocorax carbo
sinensis (przelotne), Phalacrocorax carbo sinensis (zimujące),
Philomachus pugnax (przelotne), Porzana parva (lęgowe),
Porzana porzana (lęgowe), Sterna albifrons (lęgowe), Sterna
hirundo (lęgowe), Tadorna tadorna (lęgowe), Tringa glareola
(przelotne) Łęgi i zarośla wierzbowe, wnętrza dużych wysp
pokryte olsami i łęgami jesionowo-olsowymi,

2

3

3

1

Anser albifrons (przelotne), Anser anser (lęgowe), Anser fabalis
(przelotne), małe jeziora śródpolne, szuwary trzcinowe.

3

3

2

1

Acrocephalus paludicola (lęgowe), Anser albifrons (przelotne),
Anser albifrons (zimujące), Anser anser (lęgowe), Anser fabalis,
(przelotne), Anser fabalis (zimujące), Botaurus stellaris,
(lęgowe), Chlidonias niger (lęgowe), Cygnus cygnus
(przelotne), Cygnus cygnus (przelotne), Fulica atra (przelotne),
Fulica atra (zimujące), Grus grus (lęgowe), Grus grus

3

3

2

1
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Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PLB320016

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PLB320007

Obszar
Specjalnej

PLB320017

Lasy Puszczy nad
Drawą

Łąki Skoszewskie

Ostoja Cedyńska

RW600016197652
RW6000161976549
RW6000161976569
RW600016197665
RW6000201976919
RW600023197651
RW60002319766729
RW6000231976674
RW60002319769132
RW600025197659
RW600025197672
RW600025197679
PLLW10792 PLLW10797
PLLW10802 PLLW10804
PLLW10805 PLLW10808
PLLW10809 PLLW10814
PLLW10817 PLLW10818
PLLW10821 PLLW10827
PLLW10828 PLLW10831
PLLW10835 PLLW10846
PLLW10851 PLLW10736
PLLW10744 PLLW10745
PLLW10750 PLLW10751
PLLW10752 PLLW10760
PLLW10769 PLLW10772
PLLW10774 PLLW10781
PLLW10782 PLLW10785
PLLW10786 PLLW10787
RW600001888924
RW60000188989
RW60001818866889
RW6000181887369
RW600018188788
RW60001818885669
RW6000181888589
RW60001818885932
RW60001818885934
RW60001818885936
RW600018188869
RW6000181888729
RW6000181888749
RW60001619849
RW600003156
RW6000173132
RW6000173148
RW6000193149
RW6000233152
RW60002331549
RW60002335289
PLTWIWB8
PLLW10983 PLLW10996
PLLW10999

(przelotne), Ixobrychus minutus (lęgowe), Podiceps cristatus
(przelotne), Podiceps cristatus (zimujące), Tadorna tadorna
(lęgowe), zbiorniki wodne otoczone ekstensywnie upawianymi
łąkami, torfowiska weglanowe na południowym wschodzie, na
wschodzie las olszowy.

Alcedo atthis (lęgowe), Aquila pomarina (lęgowe), Bucephala
clangula (lęgowe), Chlidonias niger (lęgowe), Ciconia nigra
(lęgowe), Circus aeruginosus (lęgowe), Cygnus cygnus
(przelotne), Cygnus cygnus (przelotne), Grus grus (lęgowe),
Grus grus (przelotne), Haliaeetus albicilla (lęgowe), Ixobrychus
minutus (lęgowe), Milvus migrans (lęgowe), Milvus milvus
(lęgowe), Pandion haliaetus (lęgowe), Porzana parva (lęgowe),
Rozwidlenie rzek Drawy i Pocicznej, jezioro Ostrowieckie,
Naturalny charakter doliny rzecznej z meandrujacyimi rzekami.

2

3

3

1

9083,4

Acrocephalus paludicola (lęgowe), Crex crex (lęgowe), Milvus
migrans (lęgowe), drobne kanały i rowy, las olchowo-sosnowy

2

2

2

2

20871, 2

Anas strepera (lęgowe), Anas strepera (przelotne), Anser
albifrons (przelotne), Anser fabalis (przelotne), Chlidonias Niger

3

3

3

1

190279,1
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Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PLB320019

PLB320008

Ostoja Drawska

Ostoja Ińska

RW60000191729
RW60001819169
RW600018191869
RW60002119199
RW60002319147
RW600023191859
RW60002419189
PLLW10579 PLLW10581
PLLW10582 PLLW10583
PLLW10605 PLLW10606
PLLW10681 PLLW10682
PLLW10684 PLLW10685
PLLW10689 PLLW10694
PLLW10695 PLLW10699
PLLW10705 PLLW10706
PLLW10708 PLLW10717
PLLW10723 PLLW10726
PLLW10545
RW6000181886249
RW60001818866871
RW60001818885112
RW60001818885169
RW60001818885189
RW6000181888529
RW6000181888532
RW60001818885352
RW6000181888538
RW600018188854
RW60001818885552
RW6000181888562
RW6000181888564
RW60001818885669
RW6000181888589
RW6000181888729
RW6000181888562
RW6000181888564
RW60001818885669
PLLW11048 PLLW11051
PLLW11052 PLLW11053
PLLW11072 PLLW11090
PLLW11091 PLLW11097
PLLW20834 PLLW20837
PLLW20843 PLLW20846
PLLW20848 PLLW20849
PLLW20853 PLLW20854
PLLW20855 PLLW20856
PLLW20857
RW60001619849
RW60001619852
RW600016198549
RW600016198834
RW600016198849

(lęgowe), Grus grus (lęgowe), Grus grus (przelotne), Haliaeetus
albicilla (lęgowe), Milvus migrans (lęgowe), Milvus milvus
(lęgowe), Pandion haliaetus (lęgow), jeziora cieki wodne,
torfowiska.

153906,2

87710,9
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Alcedo atthis (lęgowe), Anas crecca (lęgowe), Anas strepeta
(lęgowe), Anser anser (lęgowe), Aquila pomarina (lęgowe),
Ardea cinerea (lęgowe), Botaurus stellaris (lęgowe), Bucephala
clangula (lęgowe), Chlidonias niger (lęgowe), Ciconia ciconia
(lęgowe), Ciconia nigra (lęgowe), Circus aeruginosus (lęgowe),
Crex crex (lęgowe), Cygnus cygnus (lęgowe), Cygnus Cygus
(lęgowe), Cygnus cygnus (przelotne), Cygnus Cygus (przelotne),
Cygnus olor (lęgowe), Grus grus (lęgowe), Grus grus (przelotne),
Haliaeetus albicilla (lęgowe), Haliaeetus albicilla (zimujące),
Mergus merganser (lęgowe), Milvus migrans (lęgowe), Milvus
milvus (lęgowe), Pandion haliaetus (lęgowe), Phalacrocorax
carbo sinensis (lęgowe), Podiceps cristatus (lęgowe), Tringa
ochropus (lęgowe) Torfowiska wysokie i przejściowe

2

1

1

1

Alcedo atthis (lęgowe), Anas crecca (lęgowe), Anas crecca
(przelotne), Anas querquedula (lęgowe), Anas strepeta
(lęgowe), Anser anser (lęgowe), Aquila pomarina (lęgowe),
Ardea cinerea (lęgowe), Botaurus stellaris (lęgowe), Bucephala
clangula (lęgowe), Chlidonias hybridus (lęgowe), Chlidonias
niger (lęgowe), Ciconia nigra (lęgowe), Circus aeruginosus
(lęgowe), Crex crex (lęgowe), Cygnus cygnus (lęgowe), Cygnus
cygnus (lęgowe), Cygnus cygnus (przelotne), Cygnus Cygus
(przelotne), Cygnus olor (lęgowe), Grus grus (lęgowe), Grus grus
(przelotne), Haliaeetus albicilla (lęgowe), Haliaeetus albicilla
(przelotne), Mergus merganser (lęgowe), Milvus migrans
(lęgowe), Milvus milvus (lęgowe), Podiceps grisegena (lęgowe),
Tringa ochropus (lęgowe). Jezioro Ińskie, lasy siedlisk
wilgotnych i bagiennych z olcha jeziorem, sosna i brzozą,
Niewielka część ostoi to: turzycowiska, roślinność szuwarowa,
roślinność torfowisk niskich i przejściowych.

3

3

3

1
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Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PLB320015

PLB320012

Ostoja WitnickoDębniańska

Puszcza Goleniowska

RW600016198869
RW600016198872
RW600016198874
RW600016198889
RW60001742349
RW6000174244
RW60001742452
RW60001742454
RW6000174248
RW60001742669
RW600017426889
RW6000194249
RW60002019889
RW6000204259
RW60002519829
RW600025424699
RW60002542655
PLLW10908
RW6000018949
RW60001718929
RW60002318942
RW60002318944
PLLW10967 PLLW10972
RW60000191259
RW600001912749
RW60000191276
RW600001912789
RW60000191289
RW60000191296
RW600018191292
RW6000181912949
RW60001819169
RW600020191299
RW60002319147
RW600023191859
RW600025193275
PLLW20793
PLLW20794
RW60000199529
RW6000019964
RW6000019966
RW6000019968
RW600003156
RW6000173132
RW60001731452
RW60001731454
RW6000173146
RW6000173148
RW6000193149
RW6000211999
RW60002319969
RW60002331549

46993,1

25039,2
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Anser anser (lęgowe), Ciconia nigra (lęgowe), Grus grus
(lęgowe), Haliaeetus albicilla (lęgowe), Milvus migrant
(lęgowe), Milvus milvus (lęgowe), duże zbiorniki wodne,
zbiorniki eutroficzne, torfowiska

3

3

3

1

Crex crex (lęgowe), Grus grus (lęgowe), Haliaeetus albicilla
(lęgowe), Haliaeetus albicilla (przelotne), Haliaeetus albicilla
(zimujące), Luscinia svecica (lęgowe), Milvus milvus (lęgowe)
Torfowiska niskie, łęgi i olsy

3

3

3

1
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Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

PLB320010

PLB320011

PLB220002

PLB080004

Wybrzeże
Trzebiatowskie

Zalew Kamieński i
Dziwna

Dolina Słupi

Dolina Środkowej
Odry

RW60002335289
RW60002419899
PLTWIWB8
PLLW20809 PLLW20865
RW60000416129
RW600004169
RW600004296
RW600017353429
RW6000173534499
RW60001735369
RW6000174161269
RW600017416142
RW600017432149
RW6000174321699
RW60001942993
RW60002242999
RW6000224329
RW60002244999
RW600023353439
RW6000233534699
RW600023416149
RW60002342929
RW60002342994
RW600023432129
RW600023432189
RW6000234498
RW60002435349
PLLW20807 PLTWIWB9
RW6000173514
RW6000173532
RW60001735369
RW60001735569
RW6000203529
RW60002335529
RW60002435349

RW6000174624
RW60001746529

RW600017189686
RW6000017569
RW60001717529
RW60001717562
RW60001717564
RW60002117999
RW60002417699
RW60002417899
RW60001715334
RW60001715336
RW600017153499

31757,6

12506,9

37471,8

33677,8
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Alcedo atthis (lęgowe), Anas strepera (lęgowe), Anser albifrons
(przelotne), Anser anser (lęgowe), Anser anser (przelotne),
Anser anser (zimujące), Anser fabalis (przelotne), Asio
flammeus (lęgowe), Carpodacus erythrinus (lęgowe), Circus
pygargus (lęgowe), Crex crex (lęgowe), Grus grus (lęgowe),
Larus ridibundus (lęgowe), Luscinia svecica (lęgowe), Milvus
milvus (lęgowe), Sterna hirundo (lęgowe). Rozległe łąki, trzcina,
łoza, utrzymujące się rozlewiska, Dwa jeziora Przymorskie oraz
Bagno Pogorzelickie.

Anas clypeata (lęgowe), Anas strepera (lęgowe), Anser albifrons
(przelotne), Anser fabalis (przelotne), Cygnus Cygus (przelotne),
Cygnus cygnus (przelotne), Haliaeetus albicilla (lęgowe),
Haliaeetus albicilla (zimujące), Larus minutus (przelotne),
Mergus albellus (zimujące), Mergus merganser (zimujące),
Milvus milvus (lęgowe), Podiceps cristatus (lęgowe), Podiceps
cristatus (przelotne), Tadorna tadorna (lęgowe), obejmuje
zalew Kamieński i Wrzosowski utworzone w ujściowym odcinku
Dziwnej.
Actitis hypoleucos (lęgowe), Bucephala clangula (lęgowe),
Crexvvcrex (lęgowe), Grus grus (przelotne), Haliaeetus albicilla
(lęgowe), Mergus merganser (lęgowe), Milvus milvus (lęgowe),
oligotroficzne jeziora lobeliowe, w dolinach strumieni łęgi
olszowo jesionowe.

Alcedo atthis (lęgowe), Anas querquedula (lęgowe), Anser
fabalis (przelotne), Anser fabalis (zimujące), Chlidonias hybridus
(lęgowe), Chlidonias leucopterus (lęgowe), Crex crex (lęgowe),
Cygnus cygnus (zimujące), Cygnus Cygus (zimujące), Milvus
migrans (lęgowe), Milvus milvus (lęgowe).
Starorzecza, kompleksy wilgotnych ląk, zarola i lasy łęgowe. W
tym cenne łęgi jesionowo-wiązowe i łęgi wierzbowe.

3

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

3

3

2

3

1
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RW60001715369
RW60001715632
RW60001715694
RW60001715729
RW60001715749
RW6000171576
RW60001715929
RW600017159659
RW600017159669
RW600017159689
RW6000171732
RW60001717346
RW600019153899
RW60001915499
RW600019155299
RW60001915699
RW6000191589
RW60001915969
RW6000191729
RW60001917349
RW6000201699
RW60002115379
RW6000211739
RW60002315372
RW60002315569
RW6000231598
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67

68

69

70

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar
Specjalnej
Ochrony Ptaków
Natura 2000

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla

PLB320006

PLB320014

Jezioro Świdwie

Ostoja Wkrzańska

PLLW11103
RW600019199899
RW60002319988

PLLW20785 PLTWIWB8
RW60001731129
RW6000173116
RW60001731189
RW60001731192
RW600019199899
RW60002319988
RW60002331152
RW6000251886139
RW6000251886245
PLLW20899
RW60001844829

PLH320001

Bobolickie Jeziora
Lobeliowe

PLH320002

Brzeźnicka Węgorza

PLLW20848 PLLW20849
RW600025424699

Dolina Grabowej

RW60001746449
RW6000174646

PLH320003

7196,2

14575,7

4759,3

592,2
8255,3

52

Anas strepera (lęgowe), Anser albifrons (przelotne), Anser
anser (lęgowe), Anser fabalis (przelotne), Chlidonias niger
(lęgowe), Grus grus (lęgowe), Grus grus (przelotne), Luscinia
svecica (lęgowe), Podiceps grisegena (lęgowe), Porzana parva
(lęgowe), Porzana porzana (lęgowe), Rallus aquaticus (lęgowe),
Mozaika siedlisk: eutroficzne jezioro Świdwie, szuwary, olsy,
trzcinowiska, śródpolne zbiorniki i torfowiska.

2

3

2

1

Crex crex (lęgowe), Haliaeetus albicilla (lęgowe), Milvus
migrans (lęgowe), Milvus milvus (lęgowe), Pandion haliaetus
(lęgowe). Niewielkie rzeczki, zeutrofizowane i porośnięte
szuwarami jeziora, rozległe torfowiska niskie, torfowiska
wysokie, łąki i pastwiska, olsy, lasy, bory.

3

3

3

2

siedlisko 3110, siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 7110,
siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7150, siedlisko 7230,
siedlisko 91D0, Luronium natans, Bombina bombina,
Leucorrhinia pectoralis

3

3

3

3

siedlisko 3150, siedlisko 91E0 , potok o duzym spadku i
kamienistym dnie, łęgi jesionowo-olszowe, bagienne olsy, żyzne
i kwaśne buczyny i grądy

1

3

3

3

siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 3260, siedlisko 6410,
siedlisko 6430, siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7230,

3

3

3

3
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Wspólnoty Natura
2000

71

72

73

74

75

Obszar
Chronionego
Krajobrazu

OCHK54

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH320004

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH320005

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH320022

PLH320037

Dolina Ilanki

Dolina Iny koło Recza

Dolina Krąpieli

Dolina Radwi,
Chocieli i Chotli

Dolna Odra

RW60001746474
RW6000174682
RW60001746832
RW60001746852
RW60001746856
RW60001844829
RW6000194649
RW60002346589
RW60002446891
RW6000231786
RW60002317872
RW6000231788
RW60002417899
RW60001619849
RW60001619852
RW600016198549
RW60001619856
RW60002419855
RW6000241987
RW60002019889
PLLW20895 PLLW20902
RW6000044855
RW60000456149
RW600017448349
RW6000174483929
RW60001744869
RW60001744894
RW600017448969
RW600017448989
RW6000174561869
RW60000191729
RW600001936
RW600016193129
RW600016193299
RW60001619389
RW60001719114
RW60001719314
RW60001719752
RW60001819169
RW600018191869
RW60001819192
RW600020191299
RW60002119199
RW6000211971
RW6000211999
RW60002319147
RW60002319148
RW600023191859
RW6000231934

siedlisko 91D0, siedlisko 91E0, Lutra lutra, Bombina
bombina,Triturus cristatus, Cottus gobio, Lampetra planeri,
Lycaena

6119,3

4471,8

232,8

21861,7

30458,1

53

Kompleks ekosystemów w tym: jeziora, małe zbiorniki wodne,
cieki, siedliska przyrodnicze 3150, 6430, 7140, 7220, 7230,
91D0, 91E0 i inne

3

3

3

3

siedlisko 3150, siedlisko 3260, siedlisko 3270, siedlisko 6410
siedlisko 6430, siedlisko 7220, siedlisko 7230, siedlisko 91E0,
siedlisko 91F0, Lutra lutra, Bombina bombina, Cottus gobio,
Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Leucorrhinia pectoralis,
Lycaena dispar

3

3

3

3

siedlisko 6430, siedlisko 7230, siedlisko 91E0
wcięty fragment doliny rzeki, występuja wąskie pasy szuwarów,
ziołorośli, zbiorowisk welonowych.

3

3

3

3

siedlisko 3110, siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 3260,
siedlisko 3270, siedlisko 4010, siedlisko 6410, siedlisko 6430,
siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7150,
siedlisko 7220, siedlisko 7230, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0,
Saxifraga hirculus, Lutra lutra, Bombina bombina, Triturus
cristatus, Cottus gobio, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri,
Salmo salar, Lycaena dispar, Unio crassus

3

3

3

3

siedlisko 3140, siedlisko 3150, siedlisko 3260, siedlisko 3270,
siedlisko 6410, siedlisko 6430, siedlisko 6440, siedlisko 91D0,
siedlisko 91E0, siedlisko 91F0, Castor fiber, Lutra lutra, Bombina
bombina, Triturus cristatus, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio
albipinnatus, Anisus vorticulus

3

3

3
3
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76

77

78

79

80

81

82

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla

PLH320007

PLH320038

PLH320008

PLH320009

PLH320040

PLH320041

PLH320010

Dorzecze Parsęty

Gogolice-Kosa

Janiewickie Bagno

Jeziora Szczecineckie

Jezioro Bobięcińskie

Jezioro Bukowo

Jezioro Kozie

RW60002419189
RW60002518861729
RW6000174417
RW60001744189
RW6000174424
RW6000174426
RW60001744289
RW6000174432
RW6000174436
RW6000174444
RW60001744469
RW60001744489
RW6000174452
RW6000174454
RW60001744569
RW6000174472
RW60001744749
RW600017447649
RW600017447669
RW600017447689
RW60001744929
RW6000174494
RW60001744952
RW60001744969
RW600001912789
RW60000191289
RW600018191292
RW6000181912949
RW600020191299
RW600023191859

RW60002346589

PLLW10518
PLLW10520
RW6000251886139
PLLW20870 PLLW20871
RW6000174417
RW6000174424
RW6000251886245
PLLW20887
RW60001746449
RW60001844829
PLLW20904 PLLW20912
RW600004569
RW600004589
RW60001745812
RW60001745814
PLLW10966
RW60000191272

siedlisko 1310, siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 3260,
siedlisko 3270, siedlisko 4010, siedlisko 6410, siedlisko 6430,
siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7150,
siedlisko 7230, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0,
Lutra lutra, Bombina bombina, Cobitis taenia, Cottus gobio,
Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Salmo salar
jedna z większych koncentracji zjawisk źródliskowych, duże
zróżnicowanie mokradeł, zwłaszcza torfowisk.

3

3

3

3

siedlisko 3150, siedlisko 7140, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0,
Castor fiber, Lutra lutra, Emys orbicularis, Emys orbicularis,
Bombina bombina, kompleksy eutroficznych zbiorników
wodnych, szuwary, ląki, torfowiska niskie

3

3

3

3

2 siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 91D0, torfowisko
kopułowe typu Bałtyckiego, otoczone pokładami torfu niskiego,
na zboczach bór bagienny i brzeina bagienna

3

1

1

1

siedlisko 3110, siedlisko 3130, siedlisko 3140, siedlisko 3150,
siedlisko 3160, siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 7140,
siedlisko 7150, siedlisko 7230, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0,
Lutra lutra, Bombina bomb na, Triturus cristatus, Leucorrhinia
pectoralis, Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia

3

3

siedlisko 3110, siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 7110,
siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7150, siedlisko 7230,
iedlicko 91D0, Luronium natans, Lutra lutra, Bombina bombina,
Triturus cristatus

3

3

3

3

3263,0

siedlisko 1150, siedlisko 1210, siedlisko 7110, siedlisko 91D0,
siedlisko 91E0, siedlisko 91F0

3

3

3

3

179,4

siedlisko 6410, siedlisko 7210, siedlisko 7230, eutroficzne
jezioro z zaroślami i torfowiskiem niskim w niecce torfowej.

3

3

3

3

27710,4

1451,7

162,

6479,2

3383,3
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3
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83

84

85

86

87

88

89

90

91

Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

Karsibórz Świdwiński

PLLW20827
RW6000174229129
RW600023421369
RW600025422919

Kemy Rymańskie

PLLW20867
RW6000174286
RW6000174321699
RW60001744969
RW60001842852
RW600023432189

Łęgi Słubickie

RW600017189686
RW60002117999

PLH320013

Ostoja Goleniowska

RW6000173132
RW60001731412
RW60001731429
RW600017314329
RW6000173144
RW60001731452
RW60001731454
RW6000173146
RW6000173524
RW600018352549
RW60001835269
RW6000193149
RW6000203529
RW60002319969
RW60002331439
RW60002335289

PLH320014

Pojezierze
Myśliborskie

PLH320043

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH320012

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH080013

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000
Obszar mający

PLH220024

PLH320016

PLH080004

PLH080005

PLLW10936 PLLW10944
PLLW10950 PLLW10954
PLLW10957
RW60000191259

siedlisko 3160, siedlisko 7140, siedlisko 91D0, kompleks borów i
brzezin na torfowisku wysokim.

3

1

1

1

siedlisko 3150, siedlisko 7110, siedlisko 7140, siedlisko 7150,
siedlisko 7230, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0. Łąki, torfowiska
mszarne, lasy bagienne. Brzeziny, lasy łęgowe, grądy,
torfowiska mszarne.

3

3

3

3

825,1

siedlisko 3150, siedlisko 6430, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0

2

3

3

1

8419,0

siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 3260, siedlisko
7110,siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7150, siedlisko
7230,starorzecza, zbiorniki eutroficzne, torfowiska wysokie.
Lasy gospodarcze.

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

1

1

1

2

1

1

2

1

1

588,0

2644,8

4406,8

siedlisko 3140, siedlisko 3150, siedlisko 6410, siedlisko 7140,
siedlisko 7210, siedlisko 7230, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0,
siedlisko 91F0, Liparis loeselii, Unio Krassus, jeziora z
przyległymi torfowiskami, wilgotne łąki, fragmenty łęgów i
olsów.
siedlisko 3150, siedlisko , siedlisko 7110, siedlisko 7120,
siedlisko 7140, siedlisko 7150, siedlisko 91D0, szuwary
trzcinowe i turzycowe, torfowiska wysokie i przejściowe oraz
płaty borów i brzezin bagiennych.

Przymorskie Błota

PLLW90084
RW600017471416
RW60001747163
RW60002247169

1688,9

Słowińskie Błoto

RW60001746889

192,6

siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 91D0, torfowisko
kopułowe typu bałtyckiego.

498,5

siedlisko 7140, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0, Liparis loeselii.
Kompleks rozległych ekosystemów bagiennych porastających
misę jeziorna wypełnioną osadami organicznymi. Torfowisko
przejściowe, otoczone brzezinami i borami bagiennymi.

239,4

siedlisko 7140, siedlisko 91E0, Bombina bombina, Triturus

Torfowisko Chłopiny

Torfowisko Młodno

RW60001718929
RW60000191272
RW600001912749
RW60001717562
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3

3
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znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

92

93

94

95

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

cristatus. Kompleks rozległych ekosystemów bagiennych
porastających misę jeziorna wypełnioną osadami organicznymi

PLH320017

TrzebiatowskoKołobrzeski Pas
Nadmorski

PLCWIIWB8 PLLW20809
PLLW20865
RW60000416129
RW600004169
RW600004296
RW6000174161269
RW600017416142
RW600017432149
RW6000174321699
RW6000174494
RW60001744972
RW6000174512
RW600017452
RW60001942993
RW60002242999
RW6000224329
RW60002244999
RW6000224549
RW600023416149
RW60002342994
RW600023432129
RW600023432189

Ujście Ilanki

RW60002117999
RW6000231786
RW60002317872
RW6000231788
RW60002317892
RW60002417899

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH080015

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

PLH320018

Ujście Odry i Zalew
Szczeciński

PLH320033

Uroczyska w Lasach
Stepnickich

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

96

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

97

Obszar mający

PLH320047

PLH320019

Warnie Bagno

Wolin i Uznam

RW60000199529
RW6000019954
RW600003156
RW60001719929
RW60000199529
RW6000019966
RW6000019968
RW6000173132
RW60002319969
PLTWIWB8
RW600017448969
RW60001744929
RW6000174546
RW60002344892
PLCWIIIWB9 PLLW20802

17468,8

1958,7

52612,0

2749,7

siedlisko 1130, siedlisko 1150, siedlisko 1210, siedlisko 1330,
siedlisko 3150, siedlisko 4010, siedlisko , siedlisko 7110,
siedlisko 7120, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0, Apium repens,
Lampetra fluviatilis.
Pokłady torfów niskich wykorzystywanych jako użytki zielone, w
korytach rzek i starorzeczach. Rozwijają się tam zbiorowiska
halofitów.

siedlisko 3150, siedlisko 3260, siedlisko 6410, siedlisko 6430,
siedlisko 7140, siedlisko 91E0, Lutra lutra, Emys orbicularis,
Bombina bombina, Triturus cristatus, Aspius aspius, Cobitis
taenia, Lampetra planeri, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus,
Vertigo angustior. Rzeka meandrująca wśród torfowisk niskich,
miejscami ruchome pło, świetnie zachowane płaty łęgów
wierzbowo-topolowych i jesionowo-olszowych.
siedlisko 1130, siedlisko 1150, siedlisko 1310, siedlisko 1330,
siedlisko 1340, siedlisko 3150, siedlisko 3270, siedlisko 6410,
siedlisko 6430, siedlisko 7140, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0,
Alosa fallax, Alosa fallax, Aspius aspius, Lampetra
fluviatilis,Zbiorowiksa roślinności bagiennej, szuwarowej i
wodnej. W baenie czarnocińskim liczne chronione rośliny
naczyniowe, mchy brunatne i torfowce.

siedlisko 6410, siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 91D0,
siedlisko 91E0, kopułowe torfowisko bałtyckie.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

1

1012,0

siedlisko 3160, siedlisko 7110, siedlisko 7120, siedlisko 7140,
siedlisko 91D0, siedlisko 91E0, Leucorrhinia pectoralis
wyeksploatowane torfowisko wysokie, potorfia z roślinnością
mszarną i leśną.

3

1

1

1

30792,0

siedlisko 1130, siedlisko 1210, siedlisko 1330, siedlisko 3140,

3

3

3

3
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znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

98

99

100

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

Obszar mający
znaczenie dla
Wspólnoty Natura
2000

RW60000317929
RW60001735569
RW60002335529
PLTWIWB8 PLTWIWB9

PLH220038

Dolina Wieprzy i
Studnicy

PLH220041

Miasteckie Jeziora
Lobeliowe

PLH080011

Dolina Pliszki

PLLW20931 PLLW20942
RW6000174619
RW6000174628
RW6000174632
RW60001746349
RW60001746449
RW60001746452
RW6000174646
RW60001746474
RW6000174648
RW60001746514
RW60001746529
RW6000174654
RW60001746592
RW60001746712
RW60001746716
RW60001746729
RW60001746732
RW60001746734
RW6000174676
RW6000174678
RW60001746792
RW6000194629
RW6000194639
RW6000194649
RW60001946599
RW60001946791
RW6000224699
RW60002346569
RW60002346589
PLLW20926
RW6000174619
RW60001746349
RW60001746449
PLLW10070
RW60001717672
RW60001717674
RW60001717692
RW60002117999
RW60002317649
RW6000231788
RW60002417699
RW60002417899

siedlisko 3150, siedlisko 3270, siedlisko 6410, siedlisko 7110,
siedlisko 7140, siedlisko 7150, siedlisko 7230, siedlisko 91D0,
Halichoerus grypus, Lutra lutra, Phocoena phocoena, Bombina
bombina, Triturus cristatus, Alosa fallax, Petromyzon marinus,
Unio Krassus. Klify, wydmy, kilka jeziorek eutroficznych, delta
Świny z licznymi torfowiskami, łąkami, trzcinowiskami.
Występują żywe torfowiska wysokie, torfowiska nakredowe,
bory i lasy bagienne.

14349,0

1372,5

5033,9

57

siedlisko 3110, siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 3260,
siedlisko 3270, siedlisko 6410, siedlisko 6430, siedlisko 7110,
siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 7150, siedlisko 7220,
siedlisko 7230, siedlisko 91D0, siedlisko 91E0, Lutra lutra,
Bombina bombina, Triturus cristatus, Cobitis taenia, Cottus
gobio, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Rhodeus sericeus
amarus, Salmo salar,
mokradła, torfowiska wysokie i bory bagienne. W dolinach rzek
starorzecza, mezotroficzne i dystroficzne jeziora, niektóre w
otoczeniu torfowisk mechowych, i podmokłych oraz łąk
świeżych. Jezioro lobeliowe, obszary źródliskowe z podgórskimi
łęgami, wąwozy leśne z gradami i kwaśnymi buczynami.

siedlisko 3110, siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 7110,
siedlisko 7120, siedlisko 7140, siedlisko 91D0, Luronium natans.
Cztery dobrze zachowane jeziora lobeliowe w krajobrazie
kwaśnych buczyn, śródleśne oczka wodne i torfowiska.
siedlisko 3150, siedlisko 3160, siedlisko 3260, siedlisko 6410,
siedlisko 6430, siedlisko 7140, siedlisko 7220, siedlisko 7230,
siedlisko 91E0, Castor fiber, Lutra lutra, Cobitis taenia, Cottus
gobio, Lampetra planeri, Vertigo angustior, Vertigo moulinsian.
Płaty nadrzecznych zbiorowisk leśnych, torfowiska i
trzęsawiska. Charakterystyczna strefowość mokradeł związana
z reżimem hydrologicznym rzeki i oddziaływaniem wód
podziemnych i źródliskowych w dolinie rzeki.
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RW60001717284
101

Obszar nieobjęty ochroną

Nie dotyczy

Torfowisko w dolinie
Grzybnicy

102

Obszar nieobjęty ochroną

Nie dotyczy

Torfowiska koło
Białogardu

RW6000224329

Torfowiska

RW6000174321699
RW60001618229
RW60002042739
RW60002446891

103

Obszar nieobjęty ochroną

Nie dotyczy

RW60002335289

1500
700

Duże torfowisko ze zbiorowiskami szuwarów trzcinowych w
zachodniej części regionu, w dolinie Grzybnicy, na wschód od
Reczyna
Kompleks torfowisk niskich położonych na wschód od
Białogardu.
Torfowiska w dolinach rzek Dębosznica, Rakówka, Rega,
Grabowa (dolny bieg rzeki)

58

3

3

3

1

3

2

2

1

3

2

2

1

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód RWDOiPZ

W ustawie Prawo wodne [Prawo wodne. Dz. U. z 2012 r., poz. 145.], pojawia się termin przepływ
nienaruszalny, ale brak jest jego definicji. Pojęciu przepływu nienaruszalnego odpowiada stosowany
w krajach UE oraz na świecie termin environmental flow lub ecological flow, który już w swojej
nazwie zawiera informację o tym, że ma on służyć podtrzymaniu funkcji środowiskowych lub
ekologicznych (Dyson i in. 2003, Arthington i in. 2006,Blueprint KE, 2012). Zatem powinno się go
odnosić do ekosystemów wodnych i od wód zależnych takich jak: wody powierzchniowe - jeziora i
rzeki, źródła, bagna i torfowiska (mokradła) oraz tzw. lądowe ekosystemy leśne okresowo zalewane
przez wody powierzchniowe lub, takie gdzie głębokości do zwierciadła wody są niewielkie (< 2 m
p.p.t.), a system korzeniowy roślin pobiera bezpośrednio wodę gruntową.
Na jakość ekologiczną wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych zależnych od wód
podziemnych wpływa przede wszystkim stan ilościowy tych wód. Zależność ta jest wzajemna, gdyż
dobry stan ilościowy wód podziemnych jest uwarunkowany spełnieniem celów środowiskowych
przez wody powierzchniowe powiązane z wodami podziemnymi oraz niewystąpieniem znacznych
szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio od tych wód zależnych (Żurek, 2014).
Należy pamiętać, że w kontekście RDW, jakość i ilość wody są ściśle związane z pojęciem „dobrego
stanu”. Jednak nie istnieje unijna definicja przepływu nienaruszalnego czy hydrobiologicznego czy
ekologicznego, ani wspólne ustalenia co do metod jego obliczania, chociaż są to niezbędne warunki
umożliwiające spójne stosowanie tego kryterium, jako solidny fundament zarządzania ilością
zasobów wodnych (Blueprint, KE, 2012).
Głównym celem określania przepływu nienaruszalnego ma być zagwarantowanie przetrwania dla
życia biologicznego podczas niskich stanów wód i pod presją poboru wód do celów konsumpcyjnych i
przemysłowych, ale w dalszej perspektywie czasowej również uzyskanie lub utrzymanie dobrego
stanu/potencjału ekologicznego wód. Przekroczenie nienaruszalnych przepływów każdorazowo
będzie się wiązać ze stresem środowiskowym dla organizmów żywych.
Obniżenie przepływu wód w cieku poniżej przepływu nienaruszalnego, można traktować jako
warunki niskiego i skrajnie niskiego przepływu jakie mogą zaistnieć po wprowadzeniu zmiany zapisu
proponowanego w § 1 pkt 3 i 7c rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ. Proff i in. (2003)
wskazali oddziaływania niskich i skrajnie niskich przepływów wód na siedliska, warunki w nich
panujące oraz bytujące tam organizmy. Oddziaływania te dotyczą wszystkich poziomów
organizacyjnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych: warunków fizycznych, chemicznych i
morfologicznych, wszystkich elementów sieci troficznej (producenci: rośliny jednokomórkowe i
naczyniowe, konsumenci: bezkręgowce, ryby płazy, gady, ptaki, gryzonie, drapieżnicy ryby, ptaki,
ssaki, destruenci: mikroorganizmy, bezkręgowce), wszystkich poziomów organizacyjnych
(genetyczny, osobniczy, populacyjny, habitatowy). Niskie i skrajnie niskie przepływy skutkują zmianą
warunków fizykochemicznych i morfologicznych w środowisku: obniżeniem poziomu lustra wody,
zmniejszeniem głębokości, zmniejszeniem szerokości lustra wody, zmniejszeniem nasycenia wody
tlenem, zmniejszeniem transportu rumoszu dennego, zmianą charakteru substratu dennego, zmianą
hydrodynamiki cieku (rozkład prądów) ważnej dla ichtiofauny. Niskie i ekstremalnie niskie przepływy
wód na poziomie osobniczym będą powodować zmiany: bilansu energetycznego, tempa wzrostu,
behawioru (migracja, ograniczenie tarła) i zmiany cech osobniczych. Na poziomie populacji obserwuje
się zazwyczaj: obniżenie biomasy, zmniejszenie rekrutacji, zmiany behawioru, obniżenie bogactwa
gatunkowego i zmianę struktury wiekowej. Na poziomie funkcji ekosystemu następuje obniżenie
produktywności i tempa respiracji, ograniczenie kompleksowości układu troficznego. Wszystko to, w
dłuższej perspektywie czasu, prowadzi do skumulowanego oddziaływania w postaci obniżenia
wartości usług środowiskowych: ograniczenie rybołówstwa, ograniczenie dostępu do czystej wody,
zmniejszenie wartości środowiskowej na skutek ubywania cennych i chronionych siedlisk i gatunków,
wzrost zagrożenia inwazją gatunków obcych i spadek atrakcyjności turystycznej oraz wartości
kulturowej. Najszybszą reakcję organizmów obserwuje się w przypadku gatunków o krótkim cyklu
życiowym, szybko rozmnażających i mobilnych, wolniej będą podlegały zmianom populacje
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organizmów o długim cyklu życiowym (Proff i in., 2003). W Prognozie obowiązującego
Rozporządzenia WKW dla RWDOiPZ autorzy podkreślali, że zachowanie przepływu nienaruszalnego
jest również jednym z czynników zapewniających ciągłość morfologiczną cieków (MGGP, 2013).
Zatem dla siedlisk wrażliwych na zmiany warunków wodnych w obrębie JCWP wykazanych w Tab. 2,
po zmianie zapisów WKW możemy spodziewać się następujących, negatywnych konsekwencji:
W krótkim okresie czasu:
 Skurczenia się i okresowej fragmentacji oraz utraty łączności habitatów wodnych oraz
lokalnego przesuszenia, co skutkuje szybką utratą różnorodności i biomasy bezkręgowców
oraz ryb.
 Pogorszenia się jakości wody (zmiana temperatury, podwyższonej konduktywności
(zwiększonego stężenia związków rozpuszczonych w wodzie) w konsekwencji zwiększonego
udziału drenowanych wód gruntowych, odprowadzanych ścieków, zanieczyszczeń
obszarowych w ogólnej objętości wody w cieku.
 Obniżenia poziomu płytkich wód gruntowych, powiązanych z wodami powierzchniowymi,
które bezpośrednio zasilają siedliska zależne od wód podziemnych.
 Przesuszenia, spadku bioróżnorodności lub nawet zanikania siedlisk przybrzeżnych od wód
zależnych, zasilanych wodami powierzchniowymi i podziemnymi.
W dłuższym okresie czasu:
 Stopniowej redukcji całkowitej produkcji wtórnej, ponieważ obszar siedliska staje się
marginalny pod względem jakościowym.
 Spadku bogactwa gatunkowego, stopniowego przejścia do dominacji gatunków wolno
spływających i preferujących środowiska płytkich wód. Wycofywania się gatunków reofilnych
i otwartej wody.
 Wycofywania się populacji płazów, których funkcjonowanie jest ściśle związane z siedliskami
wodnymi.
 Zwiększenia stabilności i dominacji gatunków roślinności lądowej i nadbrzeżnej z
jednoczesnym przesunięciem dominacji w kierunku kilku (1-2) gatunków.
 Zwiększenia narażenia na inwazje gatunków obcych, zwłaszcza w siedliskach torfowisk niskich
i przejściowych.
 Zmniejszenia atrakcyjności obszarów lęgowych i ograniczenie bazy pokarmowej dla ptaków
wodnych, co może spowodować spadek liczebności populacji
 Spadek wartości indeksów biotycznych – nieosiągnięcie celów środowiskowych związanych z
osiąganiem i utrzymaniem „dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód”.
Oddziaływanie bezpośrednie nieutrzymania przepływu nienaruszalnego dotyczyć będzie gównie tych
gatunków flory i fauny, którym ograniczony zostanie dostęp do wody – podstawowego medium
utrzymującego je przy życiu, co będzie powodowało zwiększenie śmiertelności, ograniczenie rozwoju
i rekrutacji oraz migrację w poszukiwaniu bardziej sprzyjających warunków bytowania.
Oddziaływanie pośrednie, w tym wypadku, odbywać się będzie głównie za pośrednictwem
niekorzystnie zmienionych przez niedotrzymanie przepływu nienaruszalnego habitatów, których
cechy nie będą sprzyjały utrzymaniu wysokiej bioróżnorodności.
Zatem wprowadzenie zapisów umożliwiających niedotrzymanie przepływu nienaruszalnego w
ciekach wodnych w sytuacjach priorytetowej konieczności poboru wód do zaopatrzenia w wodę
pitną lub wystąpienia cofki niesie za sobą możliwość okresowego wystąpienia niekorzystnych zmian
w stanie siedlisk, jednak ich zakres czasoprzestrzenny będzie uzależniony od stopnia przekroczenia
przepływu nienaruszalnego.
Kolejna propozycja zmiany zapisu odnoszącego się do przepływu nienaruszalnego zawarta jest w § 1
pkt 7d Rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ. Dotyczy ona sposobu realizacji przepływu
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nienaruszalnego przez obiekty hydrotechniczne (elektrownie , stawy pstrągowe) rozdzielające wodę
na wiele koryt. Zgodnie z proponowanymi zapisami realizacja przepływu nienaruszalnego będzie
odbywać się tym korytem, które jest wyposażone w przepławkę, jeśli takich jest więcej niż jedno,
wówczas tym korytem, które posiada najsilniejszy i najdłużej utrzymujący się prąd wabiący. W
przypadku braku przepławki stosowane będą zapisy z obowiązującego Rozporządzenia WKW
RWDOiPZ. Propozycja takiej zmiany jest próbą rozsądnego pogodzenia celów środowiskowych, jakimi
są udrożnienie rzek i utrzymanie silnej populacji ichtiofauny, z możliwościami technicznymi. Takie
rozwiązanie promujące wykorzystanie kanałów posiadających przepławki, z preferencją tych
posiadających silny prąd wabiący, zdecydowanie ułatwi możliwości migracji ichtiofauny w okresie
niskich stanów wód i zwiększy szanse na przetrwanie populacji, zwłaszcza wówczas kiedy w okresie
niekorzystnych warunków hydrologicznych ryby będą migrować w poszukiwaniu bardziej
sprzyjającego środowiska.
Można przypuszczać, iż proponowana zmiana zapisu dotyczącego sposobu realizacji przepływu
nienaruszalnego przez obiekty hydrotechniczne (elektrownie, stawy pstrągowe) rozdzielające wodę
na wiele koryt przyczyni się do poprawy możliwości przemieszczania się ichtiofauny i w dłuższym
czasie może pozytywnie wpłynąć na strukturę populacji.
Jeszcze jedna z proponowanych zmian zapisów w Rozporządzeniu WKW RWDOiPZ odnosi się do
przepływu nienaruszalnego, który tym razem nie musi być zachowany na odcinakach cieków
będących w zasięgu cofki wód morza, jeziora, zbiornika wodnego lub dopływu. Zapis ten jest
odpowiedzią na realny brak możliwości określenia przepływu nienaruszalnego w okresie wystąpienia
wstecznego przepływu wody z dodatkowym jej spiętrzeniem przez przeszkody naturalne w korycie
rzeki. Propozycja zmiany zapisu powstała głównie z myślą o największym obszarze, na którym
obserwowane jest zjawisko cofki – estuarium Odry. Określanie przepływu nienaruszalnego w takich
sytuacjach jest niemożliwe lub trudne. Stan ekosystemów w takiej sytuacji podlega naturalnym
procesom przepływu wód z biegiem rzek i wstecz. Jest to zjawisko powtarzające się wielokrotnie i
stanowiące o dynamicznym charakterze układów zbiornik wodny - rzeka i decydujące o ich
unikalnych cechach. Ponadto zjawisko cofki jest naturalne i stosunkowo krótkotrwałe, a w kontekście
utrzymywania odpowiedniej dynamiki przepływu wód nie powoduje istotnego oddziaływania na
siedliska i organizmy. Przykładem tak funkcjonującego układu jest Zalew Szczeciński z rzeką Dziwną.
Wiosną wody Zalewu zasilane są głównie wodami rzecznymi, natomiast podczas jesiennych
sztormów, przy wiatrach z północnego zachodu, następują wlewy wód morskich i charakterystyczny
wzrost zasolenia, który jest obserwowany głównie w warstwie przydennej. Okres jesienny, w którym
najczęściej dochodzi do cofki na tym akwenie, jest jednocześnie zakończeniem okresu
wegetacyjnego, co dodatkowo zmniejsza siłę oddziaływania przepływu na ekosystem.
Wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od zachowania przepływu nienaruszalnego na obszarach pod
wpływem cofki wód morza, jeziora, zbiornika wodnego, nie wywoła istotnego wpływu na stan siedlisk
wodnych i od wód zależnych oraz organizmów je zasiedlających. Zapis ten nie stanowi istotnego
zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.
W projekcie zmieniającym WKW RWDOiPZ zaproponowano zapisy w zakresie ograniczeń poboru wód
z jezior odpływowych i bezodpływowych (§ 1 pkt 7d). Zapisy mają zmierzać do niedopuszczenia do
sytuacji, w której nie zostanie zachowany przepływ nienaruszalny w cieku wypływającym z jeziora,
charakteryzującym się największą drożnością. Ograniczenia w zakresie poborów wody z jezior
bezodpływowych lub stojących zdefiniowano poprzez określenie minimalnej rzędnej zwierciadła
wody jeziora, poniżej której pobór jest zabroniony, z uwagi na możliwe nadmierne odsłonięcie
litoralu. Propozycje zapisów zmniejszają ryzyko zagrożenia nadmiernym obniżaniem poziomu wód
jeziornych dla ekosystemów jeziornych oraz sąsiadujących z nimi ekosystemów lądowych od wód
zależnych. Przyjęto, że pobór wody z jeziora bezodpływowego lub stojącego nie może powodować
„obniżenia poziomu zwierciadła wody w jeziorze poniżej wyznaczonej geodezyjnie i oznaczonej w
sposób trwały rzędnej wyznaczonej maksymalnie do 0,7 m niżej od najniższego punktu linii,
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określonej według zasad obowiązujących przy ustalaniu linii brzegu tego jeziora”. Zapis ten pozostaje
w zgodzie z wnioskami opracowania Błachuta i in., 2011, gdzie zakres zmian zwierciadła wody, który
nie powoduje zniszczenia lub ograniczenia roślinności przybrzeżnej, a tym samym nie wpływa
negatywnie na faunę określono na 0,5-0,7 m. Obecnie obserwowane w jeziorach regionu wodnego
DOiPZ wahania zwierciadła wody mieszczą się w przedziale 0,1-1,5 m (Instytut Ochrony Środowiska,
2010).
Tak duże wahania poziomu wód w jeziorach powodują wiele niekorzystnych zmian, chociażby:
zmiany w dostępie do wody, zmiany oddziaływania falowania, dostępności światła, temperatury
wody, nasycenia wody tlenem, warunków resuspensji zanieczyszczeń z osadów etc. a przez to utratę i
zanikanie siedlisk wodnych i podmokłych stanowiących obszary żerowania lub rozrodu dla fauny, w
tym gatunków chronionych (Wantzen i in., 2008). Należy zatem przypuszczać, że wprowadzenie
ograniczeń poboru wód z jezior przepływowych i bezodpływowych, które skutkować będą
zmniejszeniem wahań poziomu wód zdecydowanie przyczyni się do poprawy warunków
siedliskowych strefy przejściowej woda-ląd, w krótkim czasie poprawi kondycję siedlisk i ustabilizuje
warunki życia dla fauny, w dłuższym okresie czasu zwiększy bioróżnorodność strefy litoralu i otwartej
wody.
Wprowadzenie zapisów dotyczących warunków poboru wód z jezior przepływowych i
bezodpływowych zdecydowanie korzystnie wpłyną na siedliska wodne i od wód zależne w regionie
wodnym DOiPZ (Tab. 2), poprawiając jednocześnie warunki funkcjonowania całego ekosystemu i
zwiększając jego walory przyrodnicze. Niewątpliwie zwiększy to szanse na osiągnięcie i utrzymanie
„dobrego stanu ekologicznego” wód jeziornych w regionie i osiągnięcie celów środowiskowych.
Proponowane zmiany zapisu § 14. ust. 3. obowiązującego Rozporządzenia, które umożliwiłyby
korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych bez zabezpieczeń wlotów do elektrowni
wodnych pod warunkiem zastosowania turbiny o prędkości obrotowej do 150 obrotów na minutę
zdecydowanie nie zapewnią ochrony migrującej ichtiofauny przed uszkodzeniem lub zranieniem
przez pracujące turbiny.
Urazy i śmiertelność ryb, które przechodzą przez turbiny wodne mogą wyniknąć z kilku
mechanizmów, takich jak: szybkie i skrajne zmiany ciśnienia, naprężenie ścinające, turbulencja,
uderzenia łopatki, kawitacja (Cada 2001, Pracheil i in., 2016). Te oddziaływania uzależnione są od
wielu czynników, w tym przede wszystkim od: wysokości piętrzenia (wysokości spadu wody),
wielkości i typu turbiny, szybkości obrotów wirnika, sposobu wprowadzania wody na turbinę
(rurociąg) oraz innych parametrów urządzenia (Bartel i in., 2002). Przy czym straty w pogłowiu ryb
dotyczą głównie osobników napływających od górnej wody i zależą od gatunku i rozmiaru ryb
(Pawłowska, Zielina, 2015). Problem ten częściowo rozwiązują różnego rodzaju bariery m.in.
zastosowanie krat ochronnych.
Najbardziej rozpowszechnione turbiny Francisa są bardziej niebezpieczne dla ichtiofauny niż nieco
rzadziej stosowane turbiny Kaplana (Pawłowska, Zielina, 2015, Pracheil, in, 2016). Stopień
śmiertelności narybku z gatunku łososiowatych, które dostały się do turbiny waha się od mniej niż 5%
do ponad 90% w przypadku turbiny Francisa, oraz od mniej niż 5% do ponad 20% w przypadku
turbiny Kaplana (Pawłowska, Zielina, 2015). Według Bartela i współautorów (2002), śmiertelność
smoltów pstrąga tęczowego oraz łososia (12 – 23 cm, średnio 18 cm) podczas przechodzenia przez
turbiny typu Francisa o prędkości 125 obrotów na minutę, zlokalizowanych na stopniu wodnym w
Smołdzinie na rzece Łupawa wyniosła 9,1 – 10,8 %. Ci sami autorzy na stopniu w Kamiennej na rzece
Drawa, przy pracy podwójnej turbiny Francisa 100 obrotów na minutę, zaobserwowali śmiertelność
ryb na poziomie 24,0 – 28,5%. Tak wysoka śmiertelność ichtiofauny przy przechodzeniu przez turbiny
o nawet niższej prędkości obrotów niż zalecana w proponowanych zmianach zapisów Rozporządzenia
WKW regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jednoznacznie wskazuje, że przy takich
założeniach nie zostaną osiągnięte cele środowiskowe.
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Zapis w obowiązującym Rozporządzeniu, o możliwości zastosowania turbiny śrubowej (ślimakowej),
tj. turbiny określanej jako przyjaznej dla fauny rzecznej, stanowił odstępstwo od konieczności
stosowania zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych przed spływającymi rybami, w związku z
tym, że sama turbina nie zwiększa współczynnika śmiertelności ichtiofauny. Badania przeprowadzone
przez Kibel i Coe, (2011) na kilku gatunkach ryb, w różnych klasach wiekowych, podczas
przechodzenia przez turbinę ślimakową wykazały: brak dezorientacji u ryb, brak uszkodzeń pstrąga w
klasie wielkości do 4,5 kg (63 cm), niewielkie uszkodzenia ciała niepowodujące śmiertelności u 1,4%
smoltów; niewielkie uszkodzenia ciała w okolicy zakończenia ogona u 0,6% węgorzy. Wyniki innych
badań potwierdzają brak znaczących szkód ichtiofauny podczas przechodzenia przez turbinę
śrubową. W Wielkiej Brytanii wykazano to dla łososiowatych naturalnie przechodzących i sztucznie
wprowadzonych na turbinę (Kibel, 2007, Kibel i Coe, 2008), węgorzy (Kibel i Coe, 2008), większości
ryb słodkowodnych (coarse fish) (Kibel, Coe and Pike, 2009 ) i minogów (Lucas i Bracken, 2010). W
literaturze branżowej do zastosowania na rzekach nizinnych poleca się turbiny ślimakowe (tzw.
Archimedesa, skrew turbines) jak i technologię VLH (Very Low Head - turbina do zastosowania przy
niskich spadach). W przypadku przedostawania się ryb przez wspomniane typy turbin
wolnoobrotowych (prędkość rzędu 25-30 obrotów na minutę), nie obserwuje się uszkodzeń
mechanicznych ryb ani ich podwyższonego stresu.
Mając na uwadze dynamiczny rozwój nowych technologii stosowanych w energetyce wodnej, w tym
szczególnie wprowadzanie nowatorskich konstrukcji turbin przeznaczonych głównie dla MEW, jak
najbardziej zasadnym jest proponowane w rozporządzeniu zmieniającym odwołanie się do
ograniczeń prędkości turbin, a nie do typu turbin jakie mogą być wykorzystywane bez zabezpieczeń
przed napływem ichtiofauny.
Jednak proponowane przyzwolenie na zastosowanie turbin o prędkości do 150 obrotów na minutę,
jest trudne do zaakceptowania, wobec przytoczonych powyżej przykładów niekorzystnego
oddziaływania turbin wysokoobrotowych na ichtiofaunę.
Błachuta i in.(2010) w opracowaniu wykonanym na zamówienie KZGW w Warszawie wskazali cieki i
odcinki cieków, dla których niezbędne jest utrzymanie ciągłości morfologicznej z powodu spełnienia
wymagań organizmów oraz elementów abiotycznych wrażliwych na brak ciągłości morfologicznej w
kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód (tzw. cieki istotne). Wśród nich
autorzy opracowania wyróżnili grupę cieków tzw. szczególnie istotnych dla których zaniechanie
zachowania ciągłości morfologicznej, (tj. wykonanie nowych budowli nie wyposażonych w urządzenia
umożliwiające migrację ryb bądź zaniechanie działań udrożnieniowych) będzie miało istotnie
negatywny wpływ na stan całej populacji ichtiofauny w Polsce.
Do takich cieków, szczególnie istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla
obszaru dorzecza Odry, zaliczona została rzeka Rega, na odcinku od ujścia do Bałtyku do zapory EW
Rejowice. Rzeka Rega wraz z całą jej zlewnią stanowi obecnie, jak i historycznie, bardzo cenne
siedlisko dla wielu organizmów wodnych, w tym dla ryb wędrownych, takich jak łosoś, troć
wędrowna, certa, węgorz czy minóg rzeczny. Warunki hydromorfologiczne i środowiskowe Regi
(spadki dna, przepływy, ukształtowanie koryta, temperatura i skład chemiczny wody, rodzaj podłoża
itp.) sprawiają, iż właściwie na całej jej długości spełnia ona wymagania do bytowania w niej ryb o
najwyższych wymaganiach środowiskowych (łosoś, troć wędrowna, certa, pstrąg potokowy, lipień,
węgorz, minóg rzeczny) (Błachuta i in., 2010).
Na samej rzece Redze zainstalowanych jest kilka turbin, w tym (Bartel i in., 2002):



w miejscowości Płoty dwie turbiny Francisa o prędkości 60 obrotów na minutę, gdzie
śmiertelność ryb wynosi od 0 do 6,4%,
w miejscowości Gryfice-Rejowiec jedna turbina Francisa o prędkości 210 obrotów na minutę,
gdzie śmiertelność ichtiofauny wynosi od 47,2 do 55,4%,
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w miejscowości Trzebiatów jedna turbina Francisa o prędkości 82 obroty na minutę, gdzie
śmiertelność ichtiofauny wynosi od 48,6 do 56,8%.

Zaproponowany w rozporządzeniu zmieniającym próg 150 obrotów, w przypadku turbin pracujących
bez zabezpieczenia przed napływem ichtiofauny, zdecydowanie wymaga weryfikacji.
Rekomendowana do wprowadzenia w zmienianym rozporządzeniu wartość graniczna wynosi 70
obrotów na minutę. Turbiny pracujące z taką prędkością powodują średnią śmiertelność ichtiofauny
na poziomie ok. 7-10%, przy czym warunki eksploatacji turbiny w praktyce mogą ten próg jeszcze
obniżyć.
Utrzymanie propozycji zapisu z rozporządzenia zmieniającego:
 Nie zapewni osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu lub potencjału wód w regionie wodnym
oraz nie zapewni skuteczności działań prowadzących do osiągnięcia celów środowiskowych
wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
 Nie zapewni odtwarzania ciągłości morfologicznej cieków naturalnych poprzez ich
udrażnianie na obszarach dorzeczy oraz nie umożliwi zlikwidowania braków ciągłości
morfologicznej w dorzeczach, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie dobrego stanu/
potencjału ekologicznego właściwych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i
silnie zmienionych części wód powierzchniowych (SZCW), nie umożliwi zatem odbudowy i
utrzymania ciągłości korytarzy ekologicznych.
 Może negatywnie oddziaływać na stan populacji ichtiofauny w całym kraju, zwłaszcza w
przypadku cennych gatunków wędrownych jakimi są: łosoś, troć wędrowna, certa, węgorz
czy minóg rzeczny.
Kolejna proponowana zmiana zapisów WKW RWDOiPZ dotycząca aspektów drożności morfologicznej
rzek regionu wodnego proponuje zastosowanie przepławek o zmiennych parametrach (§ 1 pkt 12
Rozporządzenia zmieniającego). Błachuta i współautorzy (2010) twierdzą że: parametry i przepływ
wody przez prawidłowo zaprojektowane urządzenia umożliwiające wędrówkę ryb powinny być tak
dobrane, aby zapewnić możliwości migracji dla wszystkich gatunków ryb zamieszkujących rzekę. W
związku z tym propozycja zapisu o możliwości zastosowania przepławek o zmiennych parametrach,
aby umożliwić migrację łososia i troci w okresie od września do stycznia, a w pozostałym okresie dla
węgorza i certy nie spełniają wymogu zapewnienia możliwości swobodnego przemieszczania się dla
wszystkich ryb zasiedlających rzekę. Wymagania łososia i troci różnią się od wymagań certy i
węgorza, zwłaszcza w zakresie prędkości przepływu wody. Łososie, trocie i głowacice o rozmiarach
ciała 1-1,5 m nie będą w stanie przedostać się przez przepławkę przeznaczoną dla certy o długości
ciała do 0,5 – 1 m. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód RWDOiPZ można
przeczytać, że w okresie od lutego do sierpnia migrujących łososiowatych jest mało, co jednak
oznacza, że pewna część łososiowatych zostałaby pozbawiona możliwości migracji w okresie wiosnalato. Należy wziąć pod uwagę, że jest to okres, który jest nieistotny z punktu widzenia tarła (tarło w
okresie październik-styczeń w wodzie o temp. 5-6oC) i rekrutacji, niemniej jednak ograniczy
możliwości migracji łososiowatych w innych celach. Należy jednak pamiętać, że po okresie tarła
łososie w różnym czasie spływają do morza - w Parsęcie ostanie kelty poławiane były przez wędkarzy
w kwietniu przy wyższym stanie wody. Stosowanie przepławek o zmiennych parametrach jest mniej
korzystne niż zastosowanie przepławek o stałych parametrach dedykowanych dla ryb łososiowatych i
potencjalnie może to przyczyniać się do pogorszenia kondycji populacji, która w tym wypadku ma
znaczenie ponadregionalne. Jednak zasięg takiego oddziaływania jest trudny do prognozowania na
tym etapie, z uwagi na możliwość skumulowanego oddziaływania wielu innych, często silniejszych,
czynników na ichtiofaunę w regionie wodnym. Zatem proponowany zapis § 1 pkt 12 Rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ potencjalnie może spowodować słabe negatywne oddziaływanie w
postaci ograniczenia możliwości migracji niektórych gatunków ryb, w tym łososiowatych, w okresie
od lutego do sierpnia. W dłuższej perspektywie czasu nie można całkowicie wykluczyć, że zapis ten
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może mieć znaczenie dla osiągnięcia celów środowiskowych, rozumianych jako osiągnięcie i
utrzymanie dobrego stanu/potencjału ekologicznego, dla którego stan i struktura populacji
ichtiofauny ma istotne znaczenie (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych Dz. U. z 2016. Poz. 1187).
Rozporządzenie zmieniające WKW RWDOiPZ proponuje zapisy zmieniające warunki zabezpieczenia
ciągłości rzek w zakresie zmiany w wykazach cieków i ich odcinków szczególnie istotnych lub
istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry lub regionu
wodnego DOiPZ oraz w zakresie kilometrażu odcinków cieków (§ 1 pkt 20, 21, załącznik 3
rozporządzenia zmieniającego) oraz modyfikację zestawienia reprezentatywnych gatunków ryb dla
cieków i ich odcinków (załącznik 6). Skrócono odcinki cieków istotnych pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla obszaru regionu wodnego DOiPZ. Z wykazu (załącznik nr 4 do
obowiązującego rozporządzenia) usunięto odcinki źródłowe, które ze względu m.in. na
uwarunkowania hydrologiczne nie są istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla
regionu wodnego i nie stanowią miejsc tarlisk i dorastania form młodocianych gatunków ichtiofauny
wrażliwych na przerwanie tej ciągłości.
Zmiany zapisu zostały zaproponowane po szczegółowej analizie danych literaturowych dotyczących
występowania i składu ichtiofauny oraz warunków siedliskowych (rodzaj substratu dennego, jakość
wody, przeszkody naturalne) na poszczególnych odcinkach rzek, które zostały zestawione wraz z
uzasadnieniem, w obszernej tabeli w opracowaniu wykonanym na zamówienie RZGW Szczecin pt.
„Materiały wyjściowe do weryfikacji warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego” (2016) na stronach 122-129. W wyniku weryfikacji dla większości cieków lub
ich odcinków skrócono istotne dla zachowania ciągłości morfologicznej odcinki. Skrócenie to w
niektórych przypadkach obejmowało nawet 50% długości cieku. Wykluczono te fragmenty cieków, w
których z przyczyn naturalnych nie ma ryb lub też odcinki powyżej jezior, w których nie występują
gatunki wymagające ciągłości morfologicznej. Jako podstawę do weryfikacji przyjęto zasadę, że
przyźródłowe odcinki cieków, w których brak ryb lub też występuje skrajnie uboga ichtiofauna,
tworzona przez gatunki o małych wymaganiach ekologicznych (ciernik, cierniczek, kiełb) lub też
wszędobylskie gatunki, przenikające do cieków z jezior (okoń, płoć) powinny zostać usunięte z
wykazu. Usunięte zostały także odcinki cieków przepływających przez duże jeziora i powyżej jezior,
jeżeli na tych odcinkach brak było warunków do rozrodu dla ryb rzecznych i dwuśrodowiskowych.
Przyjęto jednak zasadę, że przy niedostatku informacji pozostawiano odcinek wymieniony w
załączniku. Konsekwentnie zmieniono także załącznik, zawierający wykaz reprezentatywnych
gatunków ryb.
Zmiana wykazów, wobec braku istotnych przesłanek o występowaniu ichtiofauny anadromicznej oraz
warunkach predysponujących górne odcinki wykluczonych rzek do tarła gatunków wędrownych
ichtiofauny przemawia za podtrzymaniem zaproponowanej zmiany zapisów. Usunięte z wykazów
odcinki rzek nie stanowią ekologicznej bazy dla cennych gatunków ichtiofauny, nie będą miały zatem
decydującego wpływu na podtrzymywanie tych populacji. Jednocześnie wprowadzenie ww. zmian
będzie skutkowało:




Brakiem konieczności wyposażania w urządzenia do migracji ryb urządzeń piętrzących
wykorzystywanych do zmagazynowania wody w zlewni górnego biegu rzek. Z jednej strony
nie będzie zapewniało pełnej ciągłości morfologicznej dla ichtiofauny ale w warunkach braku
na tych odcinkach cennych gatunków ichtiofauny migrującej i warunków uniemożliwiających
jej występowania nie stanowi to zagrożenia pogorszeniem aktualnego stanu ekologicznego
wód lecz w przyszłości może uniemożliwić jego poprawę (np. na podstawie EFI).
Możliwością wykonywania podpiętrzeń na odpływach z jezior, zagrożonych obniżaniem
zwierciadła wody (zwiększenie retencji, zwiększenie zasilania wód podziemnych) i
możliwością odtwarzania obszarów podmokłych. To z pewnością w dłuższej perspektywie
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czasu przyniesie korzyść w postaci lepszej kondycji siedlisk podmokłych w górnych odcinkach
rzek.
Proponowane zmiany zapisów dot. warunków zabezpieczenia ciągłości rzek w zakresie zmiany w
wykazach cieków i ich odcinków szczególnie istotnych lub istotnych pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry lub regionu wodnego DOiPZ oraz w zakresie
kilometrażu odcinków cieków (§ 1 pkt 20, 21, załącznik 3 rozporządzenia zmieniającego) oraz
modyfikację zestawienia reprezentatywnych gatunków ryb dla cieków i ich odcinków (załącznik 6) nie
będzie skutkowało istotną zmianą środowiskową w zakresie populacji cennych gatunków ichtiofauny
wędrownej ale może, w dłuższej perspektywie czasu, na skutek oddziaływań skumulowanych,
wywołać pozytywny skutek w postaci poprawy warunków funkcjonowania ekosystemów wodnych i
od wód zależnych w górnych odcinkach rzek.
Zaproponowane zostały również zapisy dotyczące wprowadzania ścieków z nowych instalacji
służących oczyszczaniu ścieków do wód płynących, jezior odpływowych i bezodpływowych, Zalewu
Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego oraz odcinków cieków będących w zasięgu cofki morza, jeziora,
zbiornika wodnego lub dopływu (§ 1 pkt 8b rozporządzenia zmieniającego). Zgodnie z
rozporządzeniem zmieniającym ˗ ocena spełnienia warunków dla wprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych będzie możliwa wyłącznie na podstawie badań jakości wód odbiornika,
wykonanych przez zakład planujący korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do wód
powierzchniowych. Zgodnie § 1 pkt 8 rozporządzenia zmieniającego, przed wykonaniem instalacji
należy przeprowadzić badania wód odbiornika, w zakresie podstawowych wskaźników
charakteryzujących planowane do wprowadzania ścieki, celem ustalenia chłonności odbiornika.
Badania takie należy przeprowadzić w miejscu planowanego zrzutu. Liczba badań powinna wynosić
co najmniej 4 i powinny one zostać wykonane przynajmniej w ciągu trzech miesięcy. W celu
określenia stanu wód odbiornika, w zakresie badanych wskaźników, należy przyjąć odpowiednie
wartości graniczne dla stanu dobrego, zgodnie z typem jednolitej części wód powierzchniowych. W
przypadku, gdy odbiornik nie stanowi jednolitej części wód, wartości graniczne dla stanu dobrego
należy przyjąć zgodnie z typem jednolitej części wód hydrograficznie związanej z tym odbiornikiem.
Dodatkowo, z uwagi na brak badań monitoringowych dla wód będących odbiornikiem ścieków,
zakład realizujący korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do wód
powierzchniowych, przez okres pierwszych 3 lat funkcjonowania instalacji powinien badać wpływ
zrzutu na stan wód odbiornika. Badania należy wykonywać raz na kwartał powyżej i poniżej miejsca
zrzutu. Badane powinny być te same parametry, które służyły do określenia chłonności odbiornika (§
1 pkt 9 rozporządzenia zmieniającego). W przypadku wystąpienia przekroczenia wartości granicznych
wskaźników zakład winien wdrożyć programy naprawcze i kontynuować badania do czasu ustąpienia
przekroczeń lub dowieść, że przy oczyszczaniu ścieków stosuje najlepsze dostępne techniki. Jest to
zapis umożliwiający znacznie bardziej precyzyjne rozpoznanie warunków hydrochemicznych i
biologicznych odbiornika i jego tzw. chłonności w porównaniu z obowiązującym WKW RWDOiPZ,
które umożliwiało oceną spełnienia warunków odbiornika dla wód, dla których wykonane zostały
pomiary jakości, tj. w głównej mierze dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) objętych
badaniami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, co nie było możliwe w przypadku
niemonitorowanych JCWP. Oznacza to, że zgodnie z proponowanymi zmianami zarówno dobre
rozpoznanie jakości wód odbiornika przed wykonaniem instalacji oraz obowiązek monitorowania
tych samych parametrów po uruchomieniu instalacji pozwolą jednoznaczne rozstrzygnąć na temat
rzeczywistego wpływu instalacji na środowisko. Zapis ten ułatwi przede wszystkim kontrolę nad
dopływem biogenów do wód powierzchniowych, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na
kondycje ekosystemów wodnych wrażliwych na eutrofizację i nadmierną dostawę fosforu i azotu
(Tab. 2), poprawi warunki bytowania ichtiofauny wrażliwej na obniżone nasycenie wody tlenem,
obniży prawdopodobieństwo pojawiania się zakwitów sinicowych, zwłaszcza w wodach stojących.
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Zapis dotyczący wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących oczyszczaniu ścieków do wód
płynących, jezior odpływowych i bezodpływowych, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego oraz
odcinków cieków będących w zasięgu cofki morza, jeziora, zbiornika wodnego lub dopływu będzie
wykazywał pozytywny wpływ na kondycję ekosystemów wód powierzchniowych i spowoduje
stopniowe ograniczenie postępów eutrofizacji w tych akwenach.

4.4 Człowiek, w tym: zdrowie, interesy osób trzecich i potencjalne konflikty
społeczne oraz gospodarcze
4.4.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na wskazane elementy

Zakres tematyczny podejmowany w aktualizowanym rozporządzeniu WKW ma duże znaczenie dla
właściwego funkcjonowania człowieka i społeczności lokalnych. Woda jest dla człowieka artykułem
pierwszej potrzeby, jak również i środkiem utrzymania higieny, surowcem, środkiem produkcji
przemysłowej oraz źródłem energii. Ponadto wykorzystywana jest dla celów transportowych i
wypoczynku. Dlatego oddziaływanie zapisów analizowanego dokumentu w kontekście tak szerokiego
zakresu użytkowania będzie istotne zarówno dla aspektów zdrowotnych, jak i społecznych oraz
gospodarczych.
W wykonanej dla pierwotnej wersji rozporządzenia Prognozie zagadnieniu wpływu na wskazane
elementy poświęcono jednak niewiele miejsca, nie stwierdzając istotnych oddziaływań w tym
zakresie. W przypadku oddziaływań na człowieka skonkludowano jedynie, iż wdrożenie WKW będzie
generować wyłącznie korzystne oddziaływania na środowisko i w konsekwencji na ludzi.
Zidentyfikowane pozytywne oddziaływanie na przyrodę wtórnie wpłynie na zdrowie ludzi. Człowiek
korzystając z zasobów przyrody, wykorzystując je do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych,
poprawia swój stan zdrowia i samopoczucia.
Zmiany wprowadzane do rozporządzenia spowodowane są z jednej strony zmianą wymagań
prawnych określonych w zewnętrznych aktach prawnych, a z drugiej praktycznymi doświadczeniami
w stosowaniu przepisów WKW RWDOiPZ. Mają one na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie
zapisów, które będą miały zdecydowanie istotny wpływ na analizowane aspekty.
4.4.2

Ocena aktualnego stanu

Zgodnie z danymi RZGW w Szczecinie w regionie wodnym zamieszkuje ok. 1,62 mln ludności w tym
765,6 tys. w 9 gminach miejskich. Generalnie stopień zurbanizowania obszaru nie jest duży. Znajduje
się tu około 3,4 tys. różnego rodzaju miejscowości w tym tylko 96 o liczbie ludności powyżej 1000
osób (łącznie 1,15 mln ludności) oraz w tym tylko 9 miast o liczbie ludności powyżej 20 tys. (łącznie
774,2 tys.) (Ryc. 10). Miasta o największej liczbie ludności to: Szczecin - 407 tys., Koszalin - 107 tys.,
Stargard - 72 tys., Kołobrzeg - 47 tys., Świnoujście - 40 tys., Police - 34 tys., Białogard - 24 tys.,
Goleniów - 23 tys., Gryfino - 23 tys. Oszacowano, iż gęstość zaludnienia wynosi około 79
mieszkańców na km2.
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Ryc. 10 Gęstość zaludnienia w siatce kilometrowej na tle granic administracyjnych i RWDOiPZ (źródło: GUS)

4.4.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Wprowadzane nowym rozporządzeniem zapisy do WKW RWDOiPZ będą charakteryzowały się
zarówno pozytywnymi oraz potencjalnie negatywnymi oddziaływaniami na analizowane aspekty.
Do istotnych pośrednich i wtórnych regionalnych oddziaływań należy zaliczyć zidentyfikowany już w
poprzedniej prognozie pozytywny wpływ na zdrowie i komfort życia mieszkańców poprzez poprawę
stanu wód i elementów przyrodniczych regionu wodnego, co jest głównym celem aktualizacji WKW
RWDOiPZ.
Istotnie pozytywnym pośrednim oraz wtórnym oddziaływaniem na zdrowie mieszkańców, w
szczególności dużych aglomeracji miejskich charakteryzować się będą przepisy wprowadzane w celu
ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych koniecznych do zaopatrzenia ludności w
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wodę przeznaczoną do spożycia. Jest to jeden z nadrzędnych celów w kontekście identyfikowanych w
regionie wodnym problemów.
Do bezpośrednich pozytywnych oddziaływań na człowieka w zakresie ułatwień dla użytkowników
korzystających z wód zaliczyć należy wprowadzane zapisów definiujących zasięg cofki i zwalniających
w jej obrębie z wymogu zachowania przepływu nienaruszalnego (§ 1 pkt 2 i 3 i 7). Podobne
oddziaływanie będą miały zapisy umożliwiające występowania przepływu nienaruszalnego poniżej
najniższego przepływu z wielolecia oraz zwolnienie z konieczności określenia sposobu realizacji
przepływu nienaruszalnego w przypadku poborów nie przekraczających 1% SNQ (§ 1 pkt 7), jak
również ograniczenie konieczności zachowania przez cały rok parametrów przepławek dla
określonych gatunków reprezentatywnych (§ 1 pkt 12). Zdecydowaniem ukłonem w kierunku
energetycznego wykorzystania rzek regionu wodnego jest zapis w § 1 pkt 13, który dopuszcza
wykorzystanie innych niż ślimakowe turbin bez zabezpieczania ich wlotów. W rozporządzeniu
dopuszczono prędkości obrotowe do 150 obrotów na minutę.
Z kolei w kontekście gospodarczego wykorzystania wód: utrudnieniem lub podniesieniem kosztów
dla użytkowników wód, tj. wtórnym i skumulowanym wpływem na interesy osób trzecich, które
można by rozpatrywać jako potencjalne oddziaływanie negatywne będą zapisy wprowadzające
dodatkowe ograniczenia w zakresie poborów z wód powierzchniowych (§ 1 pkt 7) i podziemnych (§ 1
pkt 15) oraz w odprowadzaniu ścieków do wód (§ 1 pkt 8) i do ziemi (§ 1 pkt 9 i 14). Z drugiej strony
wprowadzane obostrzenia mają na celu ochronę wód, które jak wskazano na początku w sposób
pośredni i wtórny wpłyną na zdrowie ludzi i są konieczne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych
celów dokumentu.
4.4.4

Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych i gospodarczych

W prognozie wykonanej dla pierwotnej wersji rozporządzenia zidentyfikowano szereg elementów
mogących stanowić źródło konfliktów społecznych i gospodarczych. Według autorów potencjalnymi
obszarami konfliktów będą zmiany lub ograniczenia w dotychczasowym sposobie korzystania z wód,
co może mieć wpływ na straty materialne osób posiadających pozwolenia wodnoprawne, związane z
przeniesieniem lokalizacji inwestycji, ograniczeniem ilości użytkowanej wody bądź utratą prawa do
korzystania z wód na terenach deficytowych. Ponadto wprowadzenie zapisów ograniczających
przekraczanie chłonności cieku może zawężać działalność szczególnie nowych użytkowników wód, co
również może prowadzić do powstania konfliktów społecznych i gospodarczych.
Potwierdza to analiza uwag pojawiających podczas prowadzonych na potrzeby procedury SOOŚ
spotkań konsultacyjnych. Poruszane na nich zagadnienia dotyczyły najczęściej wymogów i ograniczeń
prowadzanych dla użytkowników wód, które w ich opinii skutkowały koniecznością uwzględnienia
dodatkowych kosztów lub działań w korzystaniu z wód.
Jednocześnie należy podkreślić, iż wprowadzane do rozporządzenia zmiany i nowe przepisy, które
zaostrzają przepisy nie zmienią zidentyfikowanych w poprzedniej prognozie potencjalnych obszarów
konfliktowych.

4.5 Dziedzictwo kulturowe w tym zabytki, dobra kultury oraz dobra materialne
4.5.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na wskazane elementy

W przypadku wskazanych elementów, tj. zabytków, dóbr kultury i dóbr materialnych prognoza
wykonana dla pierwotnej wersji rozporządzenia wskazuje, iż WKW nie zawiera ustaleń, które
generowałyby oddziaływania na zabytki oraz dobra kultury.
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Natomiast na element jakim są dobra materialne zidentyfikowano wpływ przez sformułowaną
hierarchię w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Stwierdzono również, iż oddziaływanie na dobra
materialne będzie niejednoznaczne z faktu, iż nie wynika bezpośrednio z zapisów warunków, ale ze
stanu zasobów wód i możliwości korzystania z tych zasobów w sposób zrównoważony. Z tego
względu w zakresie dóbr materialnych przewidywano pozytywne oddziaływania wtórne.
4.5.2

Ocena aktualnego stanu

Obszar regionu wodnego DOiPZ wykorzystywany jest gospodarczo w bardzo różnorodny sposób. W
jego obrębie znajdują się duże aglomeracje, porty morskie i rzeczne, śródlądowe i morskie drogi
wodne, przemysł oraz rolnictwo. Definiują one sposoby korzystania z wód powierzchniowych i
podziemnych mające wpływ na szeroko definiowane dobra materialne. Wykorzystanie wód
powierzchniowych w regionie odbywa się przede wszystkim w zakresie: komunalnych i
przemysłowych poborów wód, żeglugi śródlądowej, energetyki, nawodnień, chowu i hodowli ryb
oraz rekreacji i turystyki. Natomiast w zakresie wód podziemnych głównie poprzez zaopatrzenie w
wodę do spożycia.
Zgodnie z danymi opublikowanymi w Prognozie dla pierwotnej wersji rozporządzenia w krajobrazie
kulturowym analizowanego regionu wodnego wyróżnia się mikroregiony o specyficznych cechach
morfogenetycznych i o odrębnym ukształtowaniu kulturowym. Rejestry zabytków, prowadzone przez
Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków obejmują:









ok. 800 obiektów sakralnych (kościoły od XIII po XX w., pozostałości średniowiecznych
założeń klasztornych, kapliczki);
ok. 250 pałaców i dworów;
ok. 700 parków i ogrodów;
ok. 150 historycznych cmentarzy (nieliczne cmentarze przykościelne o metryce
średniowiecznej, większość to cmentarze wiejskie XIX-w.);
ok. 70 budowli obronnych ( w tym średniowieczne mury obronne miast i XIX-wieczne forty);
ok. 330 budynków mieszkalnych (miejskich, wiejskich i in.);
ok. 90 zabytków techniki, przemysłu (w tym do większych założeń należą linie kolei
wąskotorowej Gryfice – Rewal – Trzebiatów, Koszalin – Świelino i stargardzkiej, zespoły
dawnego portu wolnocłowego w Szczecinie na Łasztowni i stoczni w Świnoujściu);
ok. 400 stanowisk archeologicznych (grodziska, osady, cmentarzyska).

Z zabytkowych założeń urbanistycznych/obszarowych objęto ochroną zarówno średniowieczne
ośrodki miejskie, jak i nowożytne i nowoczesne układy urbanistyczne Świnoujścia oraz tarasów
widokowych przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Graficzną prezentację aktualnego stanu na
podstawie danych z portalu zabytek.pl prezentuje Ryc. 11.
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Ryc. 11 Stan dziedzictwa kulturowego na obszarze RWDOiPZ (źródło: zabytek.pl)

4.5.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Wpływ zmienianych przez rozporządzenie przepisów na dziedzictwo kulturowe będzie miał charakter
neutralny, wobec czego nie przewiduje się wystąpienia żadnych oddziaływań.
W przypadku dóbr materialnych prognozowane oddziaływania są trudne do jednoznacznego
określenia i będą miały charakter pośredni oraz wtórny związany z wprowadzanymi do
rozporządzenia zmianami powodującymi np. konieczność zmian konstrukcyjnych obiektów, czy
przebudowy infrastruktury w celu dostosowania ich do wymaganych parametrów.
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4.6 Powietrze atmosferyczne
4.6.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na powietrze atmosferyczne i jego jakość

Na analizowany element środowiska zapisy rozporządzenia nie będą miały istotnego bezpośredniego
wpływu. Nie da się oczywiście pominąć potencjalnych oddziaływań pośrednich, skumulowanych bądź
wtórnych z uwagi, iż powietrze atmosferyczne stanowi jeden z elementów środowiska powiązanego
mniej, bądź bardziej z innymi jego komponentami. Tezę tę potwierdzają jednak wnioski z prognozy
wykonanej dla pierwotnej wersji rozporządzenia. Wskazano w niej, iż WKW nie zawiera ustaleń, które
generowałyby oddziaływania na klimat i jakość powietrza. Działania zdefiniowane w ramach
warunków korzystania wód odnoszą się do ograniczeń w korzystaniu z wód i nie będą miały
znaczącego wpływu w przedmiotowym zakresie.
4.6.2

Ocena aktualnego stanu

Ostatnie opublikowane przez WIOŚ w Szczecinie, Zielonej Górze i Gdańsku roczne oceny jakości
powietrza za rok 2016 wykonywane w oparciu o kryterium ochrony zdrowia objęły następujące
substancje: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon
(O3 ), pył PM10, ołów (Pb), arsen (As); kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10 oraz
pył PM2,5. W województwach zaliczanych do regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, w roku 2016, nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń we wskaźnikach pyłu
PM10 i zawartego w nich B(a)P na terenie wszystkich województw oraz ozonu na terenie
województw pomorskiego i lubuskiego.
4.6.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Zmiany wprowadzane w projekcie rozporządzenia WKW RWDOIPZ nie będą istotnie oddziaływać na
stan jakości powietrza, jedynie, tak jak już wspomniano we wstępie rozdziału, mogą mieć na niego
marginalny wpływ. Analizując aktualny stan powietrza obszaru regionu wodnego oraz zapisy projektu
dokumentu nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na oceniany komponent.

4.7 Powierzchnia ziemi, w tym zagospodarowanie i użytkowanie terenu
4.7.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na powierzchnię ziemi i użytkowanie terenu

Efekty wdrożenia zapisów projektu rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ mogą mieć wpływ
na analizowany komponent w zakresie obszarów pokrytych wodami (cieki, jeziora, stawy), a także
terenów podmokłych (mokradła, bagna). Wymagania oraz ograniczenia zawarte w projekcie
rozporządzenia dotyczą również obszarów zaopatrywanych wodami z ujęć podziemnych bądź
powierzchniowych, takich jak strefy zamieszkałe czy tereny rolnicze. Stosunki, zarówno ilościowe, jak
i jakościowe wód powierzchniowych oraz podziemnych mogą mieć, już w niedalekiej przyszłości,
istotny wpływ na charakterystykę zagospodarowania terenu zlewni, a także na zmiany w sposobie
użytkowania niektórych obszarów.
W prognozie wykonanej dla pierwotnej wersji rozporządzenia analizowany tutaj komponent nie jest
uznawany za narażony na negatywne oddziaływania. Została za to zwrócona uwaga na wpływ
pozytywny zapisów rozporządzenia, które sprzyjają osiągnięciu celów środowiskowych zgodnych z
wymogami RDW.
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4.7.2

Ocena aktualnego stanu

Obszar RWDOiPZ jest w większości pokryty terenami rolniczymi, które stanowią około 53,7 %
powierzchni analizowanego obszaru. Kolejne co do wielkości udziału przestrzennego są lasy
zajmujące 36,7 % obszaru. Udział terenów antropogenicznych wynosi 3,79 %, natomiast wód 4,63 %
(Ryc. 12).

Ryc. 12 Użytkowanie terenu na tle granic RWDOiPZ (źródło: CLC 2012)

4.7.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Możliwy jest wpływ pośredni oraz bezpośredni zapisów projektu rozporządzenia na
zagospodarowanie i użytkowanie obszaru RWDOiPZ, głównie w zakresie terenów pokrytych wodami,
a także terenów od wód silnie zależnych.
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Istotnym aspektem, zwracającym uwagę na ciągłość procesu użytkowania terenów – w tym
przypadku głównie tych związanych przestrzennie z wodami – jest zawarty w § 5 zapis mówiący o
„osiągnięciu i utrzymaniu” dobrego stanu wód. Szczególnie zmiany w stosunkach ilościowych mogą
mieć wpływ na ekosystemy wodne. Stała kontrola tych parametrów środowiska wodnego może
pozwolić na zapobieganie niepożądanym zmianom (uszczupleniom) użytkowania obszarów aktualnie
pokrytych wodami, bądź powiązanych z ich bliskością.
Aby możliwe było zachowanie dobrego potencjału wód płynących wprowadzono w rozdziale 4
analizowanego rozporządzenia ograniczenie dotyczące poborów bezzwrotnych, które zobowiązuje
użytkowników wód do pozostawienia w korycie cieku przepływu, który nie jest mniejszy od NNQ.
Pozwoli to na utrzymanie poziomu wód powierzchniowych, który jest pożądany dla osiągnięcia celów
środowiskowych, jednocześnie pozytywnie wpływając na tereny od wód zależne. Możliwa jest jednak
zmiana sposobu użytkowania niektórych terenów ze względu na zawarte w projekcie rozporządzenia
ograniczenie dla wielkości poboru wód.
Zapisy projektu rozporządzenia WKW RWDOiPZ zgodnie z ustawą Prawo wodne (art. 118) muszą być
uwzględnione w procesie tworzenia dokumentów planistycznych (SUiKZP i MPZP). Istotnym jest, aby
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane dla przedsięwzięć
lokalizowanych na obszarach, które nie są objęte obowiązującym MPZP w zakresie zlewni
uwzględniały również ograniczenia i wymagania zawarte w analizowanym projekcie rozporządzenia.

4.8 Krajobraz
4.8.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na krajobraz

Według Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu analizowany komponent należy definiować jako postrzeganą przez
człowieka przestrzeń, która zawiera zarówno elementy przyrodnicze jak i wytwory cywilizacji.
Charakter krajobrazu kształtują więc czynniki naturalne i/lub antropogeniczne. Przemiany mające
miejsce w środowisku przyrodniczym, będące skutkiem działalności sił natury oraz człowieka są
jednocześnie czynnikami kształtującymi krajobraz.
Istotnym elementem krajobrazu jest woda. System rzeczny, a także stawy, jeziora, tereny podmokłe
bezpośrednio wpływają na jego formę. Stosunki wodne danego obszaru wpływają na rozwój
poszczególnych ekosystemów, co często prowadzi do adekwatnej zmiany w sposobie użytkowania
danego obszaru przez człowieka. Jest to przejaw wpływu pośredniego stosunków wodnych na
analizowany komponent. Naturalne warunki wodne stosunkowo wolno wpływają na przekształcenie
krajobrazu. Wyjątkiem są zdarzenia o charakterze ekstremalnym, które często prowadzą do
deformacji gwałtownych i wyraźnie zmieniają postać krajobrazu. Do znacznych zmian, w stosunkowo
krótkim czasie, prowadzi także działalność antropogeniczna.
Ze względu na subiektywny charakter odczuwania walorów krajobrazowych ocena tego komponentu
środowiska należy do trudnych zadań. Ponadto analizowany projekt rozporządzenia wprowadza
zapisy nie odnoszące się bezpośrednio do konkretnych lokalizacji oraz nie precyzuje formy nowych
potencjalnych elementów krajobrazu.
Istniejąca prognoza dla pierwotnej wersji rozporządzenia określa brak znaczącego bezpośredniego
wpływu zapisów na analizowany komponent. Stwierdza równocześnie pośredni wpływ pozytywny o
stałym charakterze oddziaływania. Można stwierdzić, iż wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia
nie powinno generować istotnego negatywnego wpływu na krajobraz. Przepisy mogą pozytywnie
wpływać na stosunki wodne, co powoduje pośredni wpływ pozytywny na analizowany komponent.
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4.8.2

Ocena aktualnego stanu

Według mapy krajobrazowej Polski (Ryc. 13) obszar RWDOiPZ zlokalizowany jest w obrębie Pobrzeża
Szczecińskiego oraz w południowej i wschodniej części w obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego.

Ryc. 13 Obszar RWDOiPZ na tle mapy krajobrazowej Polski (źródło: geoportal.pl)

Na aktualny stan krajobrazu w obrębie RWDOiPZ wpływa szereg elementów powiązanych z jego
jakością. Pod względem czynników antropogenicznych istotne znaczenie ma sposób użytkowania
terenu (rozdział 4.7) oraz dziedzictwo kulturowe (krajobraz kulturowy) (rozdział 4.5). Jednym z
czynników przyrodniczych kształtujących krajobraz jest sieć hydrograficzna (rozdział 4.1). Ponadto
ustanowione obszary chronione, cenne przyrodniczo dzięki posiadanej różnorodności biologicznej
(rozdział 4.3) stanowią nieodłączny element wpływający na jakość, sposób postrzegania i identyfikacji
stanu walorów krajobrazowych obszaru.
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Ryc. 14 Obszar RWDOiPZ na tle mapy podziału na regiony krajobrazowe (źródło: geoportal.pl)

4.8.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Zapisy projektu rozporządzenia ustalają zasady zarządzania zasobami wodnymi oraz sposób ich
użytkowania. Dotyczą więc w sposób pośredni i bezpośredni jednego z komponentów krajobrazu
jakim jest woda. Narzucone ograniczenia w zakresie korzystania z wód mogą się przyczynić do
poprawy jakościowej i ilościowej środowiska wodnego obszaru, co generuje wpływ pozytywny
zapisów na krajobraz. Dzięki zapisom mówiącym o „osiągnięciu i utrzymaniu” dobrego stanu wód, a
przez to także związanych z nimi ekosystemów pojawia się szansa na zwiększenie wpływu
pozytywnego. Jednakże, zgodnie z analizą zawartą w rozdziale 4.3 niniejszego opracowania, która
wykazuje negatywny wpływ zapisów projektu rozporządzenia na bioróżnorodność ekosystemów
zależnych od wód. Przyczyni się to jednocześnie do zmiany charakteru krajobrazu w tych miejscach.
W konsekwencji może nastąpić uproszczenie i zubożenie walorów krajobrazowych. Takie zjawisko
mające miejsce w systemie przyrodniczym terenów związanych z wodami będzie generować pośredni
negatywny wpływ na analizowany komponent.
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Poza wspomnianymi powyżej aspektami, nie można stwierdzić istotnych bezpośrednich presji
wynikających z zapisów projektu rozporządzenia na krajobraz.

4.9 Klimat
4.9.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ na klimat

Klimat można definiować jako ogół zjawisk pogodowych, które mają miejsce w danym okresie wieloleciu. Parametry klimatu są określane poprzez wnikliwe analizy poszczególnych jego składników.
Dokonywane są pomiary m.in. w zakresie charakterystyki opadów atmosferycznych, temperatury,
usłonecznienia, wiatru. Przeważający wpływ na klimat danego obszaru mają zjawiska o wymiarze
globalnym, które kształtują ogólne warunki pogodowe na Ziemi. Jednakże na unikatowy charakter
niektórych obszarów mają wpływ uwarunkowania regionalne czy lokalne takie jak np. pokrycie i
rzeźba terenu a także działalność antropogeniczna.
W aspekcie szeroko pojętych zjawisk klimatycznych, analizowany projekt rozporządzenia nie będzie
generował istotnego wpływu na badany komponent. Jedynie zmiany uwarunkowań lokalnych w
aspekcie gospodarowania wodami mogą mieć potencjalny pośredni wpływ na klimat obszaru w skali
mikro.
4.9.2

Ocena aktualnego stanu i odporności regionu wodnego na efekty zmian
klimatycznych

Biorąc pod uwagę podział Polski na regiony klimatyczne, obszar RWDOiPZ znajduje się w obrębie
regionu pomorskiego, który odznacza się przewagą wpływów oceanicznych oraz bezpośrednim
oddziaływaniem Morza Bałtyckiego. Cechują go także stosunkowo małe roczne amplitudy
temperatur. Lato i zima są krótkie, sumy opadów rocznych wysokie.
Roczne sumy opadów wynoszą na obszarze średnio 657-737 mm. W porze chłodnej przeważają
wiatry o kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, w porze ciepłej natomiast zachodnim,
zachodnio-północnym i północnym. Wilgotność powietrza kształtuje się na poziomie od 75 do 80%.
Średnia temperatura roczna obszaru wynosi około 8oC. Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec
(17-18oC), natomiast najchłodniejszym styczeń (1-2oC).
Należy również zwrócić uwagę na zjawisko zmian klimatycznych. Sam proces może być definiowany
(za IPCC) jako zmiana stanu i właściwości klimatu, które utrzymują się przez dłuższy okres czasu,
dekady lub dłużej. Odnosi się to do wszystkich zmian klimatycznych w czasie, czy to w wyniku
naturalnych bodźców czy jako rezultat działalności człowieka. Obecnie obserwowane zmiany
klimatyczne są bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością człowieka, ponadto na zmiany te
wpływają naturalne zmiany składu atmosfery ziemskiej.
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne obszaru RWDOiPZ wraz z uwarunkowaniami naturalnymi i
kulturowymi można stwierdzić, iż jest on potencjalnie narażony na zaistnienie skutków zmian
klimatycznych w postaci zwiększenia się częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych.
4.9.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia w kontekście klimatu regionalnego i lokalnego nie będą
prowadziły do istotnych zmian ze względu na przeważające oddziaływania o skali globalnej. Znacznie
większe może być za to oddziaływanie generowane przez postępujące zmiany klimatyczne na
warunki korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych. Pozytywnym aspektem może być
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stosowanie zapisu o ograniczeniu poborów bezzwrotnych, który odpowiada na problem
dotykającego kraj zjawiska suszy, przez co wspomaga działania adaptacyjne do zmian klimatu na
obszarze.

4.10 Zasoby naturalne
4.10.1 Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia

zmieniającego WKW RWDOiPZ na zasoby naturalne
Zasoby naturalne mogą być określane jako wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek
może pozyskiwać i wykorzystywać. Zapisy projektu rozporządzenia mają istotny wpływ na zasoby
naturalne obszaru jakimi są zasoby wodne oraz przyrodnicze. Oddziaływania związane z tymi
elementami środowiska przyrodniczego zostały szczegółowo omówione w kontekście analizowanego
dokumentu w rozdziałach 4.1, 4.2 i 4.3. Analiza skupia się więc tutaj na pozostałych zasobach
obszaru, szczególnie nieodnawialnych.
W prognozie opracowanej dla poprzedniej wersji rozporządzenia nie wykazuje się negatywnego
oddziaływania na zasoby naturalne. Korzystny wpływ zapisów dokumentu na wody, zgodnie z
prognozą, będzie generował jedynie oddziaływania pozytywne.
4.10.2 Ocena aktualnego stanu
Według danych pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego (baza danych MIDAS), na
obszarze RWDOiPZ znajdują się udokumentowane złoża zasobów naturalnych (Ryc. 15). W
południowej części obszaru znajdują się złoża węgla brunatnego (Rzepin, Cybinka, Torzym i Sądów) o
łącznej powierzchni (305,76 km2). Ponadto występują złoża wód termalnych rozciągające się w pasie
północ-południe w centralnej części RWDOiPZ. Na obszarze znajdują się również złoża: azotowych
gazów ziemnych, bursztynów, gazów ziemnych, kredy, kruszyw naturalnych, piasków kwarcowych,
ropy naftowej, surowców ilastych, surowców szklarskich, torfów, wapieni i margli oraz wód
leczniczych.
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Ryc. 15 Udokumentowane złoża zasobów naturalnych na tle granic RWDOiPZ (źródło: PIG)

4.10.3 Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne
Ze względu na niewielką skalę występowania złóż zasobów kopalnych na obszarze, a także na
charakter ich eksploatacji, nie jest przewidywane generowanie istotnych zmian poprzez wdrożenie
zapisów projektu rozporządzenia (tak pozytywnych jak i negatywnych) na analizowany komponent.

4.11 Możliwe oddziaływania skumulowane
Zarówno obowiązujące dotychczas rozporządzenie WKW RWDOIPZ jak i rozpatrywany projekt jego
zmiany, są dokumentami zawierającymi regulacje prawne, odpowiadające środkom zaradczym,
mającym przeciwdziałać degradacji środowiska wodnego i zasobów wodnych oraz przywracać ich
dobry stan. Z takiego punktu widzenia akty prawa miejscowego stanowią listę obligatoryjnych
czynności lub zaniechań, mogących oddziaływać wprost lub kumulować się z przedsięwzięciami
istniejącymi, planowanymi bądź już realizowanymi. Do działań wynikających z dokumentów
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strategicznych lub projektów inwestycyjnych, mogących kumulować się z postanowieniami projektu
rozporządzenia, dotyczącymi szczególnie wód podziemnych, powierzchniowych, elementów
przyrodniczych i człowieka zaliczyć można:
- działania przewidziane w aPWŚK,
- planowane pogłębienie kanału Świnoujście – Szczecin,
- budowa portu kontenerowego w Świnoujściu,
Możliwość kumulacji identyfikowano również w bilansie oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska zaprezentowanym w Tab. 3. Oddziaływania tego typu zidentyfikowano w obrębie
komponentów obejmujących wody podziemne, elementy przyrodnicze, człowieka i dobra materialne.

4.12 Możliwe transgraniczne oddziaływanie projektu rozporządzenia zmieniającego
WKW RWDOiPZ na środowisko
W Prognozie oceniającej pierwotną wersję rozporządzenia autorzy nie zidentyfikowali oddziaływań
transgranicznych, wskazując, iż projekt warunków wprowadza przepisy zwiększające poziom
wymagań wobec korzystania z wód, co ma skutkować osiągnięciem celów środowiskowych. Same
założenia projektowanego dokumentu mają na celu poprawę stanu środowiska, wobec powyższego
realizacja warunków korzystania z wód wiąże się wyłącznie z korzystnym oddziaływaniem. Pozytywne
oddziaływania o zasięgu transgranicznym będzie polegało m.in. na poprawie warunków migracji ryb
anadromicznych, wchodzących z Morza Bałtyckiego do rzek na okres tarła. Mając to na uwadze
autorzy nie wskazali potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Analizując zakres zmian wprowadzanych do rozporządzenia zidentyfikowano jedynie jeden zapis o
potencjalnie negatywnym oddziaływaniu transgranicznym. Dotyczy on złagodzenia wymogu w
zakresie zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych w przypadku stosowania turbin o prędkości
obrotowej do 150 obrotów na minutę. Z uwagi na zidentyfikowane negatywne oddziaływanie w
opracowanych rekomendacjach zaproponowano modyfikację wartości prędkości obrotowej do 70
obrotów na minutę, co pozwoli uniknąć wysokiej ich śmiertelności, a tym samym wykluczy możliwość
wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

4.13 Bilans i podsumowanie zidentyfikowanych
rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ

oddziaływań

projektu

W poniższej tabeli przedstawiono bilans oddziaływań projektu rozporządzenia zmieniającego WKW
RWDOiPZ wynikający z przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach ocen i analiz.
Prognozowane oddziaływania mogą różnić się ze względu na ich źródło i sposób powstawania, zasięg,
czas trwania oraz częstotliwość.
Zasięg oddziaływań zdefiniowano jako:
 lokalny – jeśli dotyczy jakiejś części regionu wodnego lub wybranych zlewni czy cieków;
 regionalny – gdy oddziaływania dotyczyć będą całości regionu wodnego;
Skalę natężenia i istotność prognozowanych oddziaływań, oszacowanych w toku analiz i ocen
zestawiono w tabeli 3. Sposób prezentowania wyników dekoduje poniższa rycina:

80

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód RWDOiPZ

brak oddziaływania
słabe (nieistotne) oddziaływanie negatywne
umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie negatywne
silne (istotne) oddziaływanie negatywne
brak oddziaływania
słabe (nieistotne) oddziaływanie pozytywne
umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie pozytywne
silne (istotne) oddziaływanie pozytywne

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




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

Pod względem czasu trwania oddziaływań jako:




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

Pod względem częstotliwości występowania oddziaływań jako:



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

Tab. 3 Bilans zidentyfikowanych oddziaływań wprowadzenia ustaleń projektu rozporządzenia zmieniającego WKW
RWDOiPZ na poszczególne komponenty środowiska
NATĘŻENIE I
ISTOTNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ

ZASIĘG
ODDZIAŁYWAŃ

L.p.

CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG KODU
(B) (P) (W/SK) / (K) (Ś) (D) / (S) (C)

RODZAJ ODDZIAŁYWANIA
lokalny regionalny

-

+

Wody powierzchniowe

1.

Wyjęcie części wód w obszarze
oddziaływania cofki z obowiązku
zachowania
przepływu
nienaruszalnego

2.

Umożliwienie
występowania
przepływu
nienaruszalnego
poniżej najniższego przepływu z
wielolecia

B/Ś/S
+

+

B/Ś/C
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ZASIĘG
ODDZIAŁYWAŃ

L.p.

RODZAJ ODDZIAŁYWANIA

3.

Zwolnienie
z
konieczności
określenia sposobu realizacji
przepływu nienaruszalnego w
przypadku
poborów
nie
przekraczających 1% SNQ

4.

Określenie kolejności realizacji
przepływu nienaruszalnego w
przypadku
rozdzielenia
przepływu na kilka koryt

5.

Ograniczenie poborów wody z
jezior
stanowiących
wody
płynące

6.

Ograniczenie poborów wody z
jezior nie posiadających odpływu

7.

Określenie
warunków
wprowadzania ścieków do wód
płynących będących jeziorami

8.

Określenie
warunków
wprowadzania ścieków do wód
nie
objętych
badaniami
monitoringowymi

9.

Określenie
konieczności
wykonywania badań jakości wód
w przypadku
zrzutu wód
opadowych lub roztopowych

NATĘŻENIE I
ISTOTNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ

+

CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG KODU
(B) (P) (W/SK) / (K) (Ś) (D) / (S) (C)

B/Ś/C

+

B/D/C

+

B/Ś/C

+

B/Ś/C

+

B/D/S

+

B/D/S

+

B/D/S

Wody podziemne
10.

Aktualizacja
środowiskowych
podziemnych

celów
wód

+

B/D/S

11.

Doprecyzowanie
kolejności
pierwszeństwa
rozdysponowaniu
wodnych

rozumienia
ustalania
w
zasobów

+

B/D/S

12.

Nowe przepisy ograniczające
zrzut ścieków opadowych do
ziemi

+

P/D/S

13.

Ograniczenie zrzutu ścieków
opadowych na wyspie Uznam

14.

Określenie wyznaczenia czasu
migracji
zanieczyszczeń
w
załączniku
nr
5
do
rozporządzenia.

15.

Ograniczenia dla wprowadzania
ścieków bytowych z nowych
instalacji

16.

Ustalenie
nowych
zasobów
dostępnych
do
zagospodarowania w oparciu o
treść załącznika nr 7

17.

Wskazanie sposobu ustalania
zapotrzebowania na zasoby
wodne
z
wykorzystaniem
załącznika nr 8

18.

Ograniczenia w wykonywaniu
nowych urządzeń wodnych do
poboru wód podziemnych w
warunkach braku rezerw oraz
średniorocznych
poborach

dla

+

P/D/S

+

B/D/S

+

P/D/S

+

B/D/S

+

B/D/S

+

B/D/S
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L.p.

ZASIĘG
ODDZIAŁYWAŃ

RODZAJ ODDZIAŁYWANIA

NATĘŻENIE I
ISTOTNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ

3

przekraczających 50 m /d oraz
300 m3/d
19.

Ograniczenia
dla
poborów
wynikające z rejestrowanego
zasolenia wód

20.

Ograniczenia
dla
obszaru
wskazanego w Załączniku nr 9

+

CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG KODU
(B) (P) (W/SK) / (K) (Ś) (D) / (S) (C)

W/SK / Ś / S

+

B/D/S

Różnorodność biologiczna i elementy przyrodnicze

21.

Wyłączenie części wód w
obszarze oddziaływania cofki z
obowiązku
zachowania
przepływu nienaruszalnego

22.

Umożliwienie
występowania
przepływu
nienaruszalnego
poniżej najniższego przepływu z
wielolecia

23.

Zwolnienie
z
konieczności
określenia sposobu realizacji
przepływu nienaruszalnego w
przypadku
poborów
nie
przekraczających 1% SNQ

24.

Określenie kolejności realizacji
przepływu nienaruszalnego w
przypadku
rozdzielenia
przepływu na kilka koryt

25.

Ograniczenie poborów wody z
jezior
stanowiących
wody
płynące

26.

Ograniczenie poborów wody z
jezior nie posiadających odpływu

27.

Określenie
warunków
wprowadzania ścieków do wód
płynących będących jeziorami

28.

Określenie
warunków
wprowadzania ścieków do wód
nie
objętych
badaniami
monitoringowymi

29.

Ograniczenie
konieczności
zachowania przez cały rok
parametrów przepławek dla
określonych
gatunków
reprezentatywnych

30.

Ograniczenie
konieczności
stosowania przepławek oraz
zabezpieczeń
wlotów
do
elektrowni wodnych w przypadku
stosowania turbin o prędkości
obrotowej do 150 obrotów na
minutę

31.

Zmiana kilometrażu odcinków 32
rzek szczególnie istotnych lub
istotnych
pod
względem
zachowania
ciągłości
morfologicznej

32.

Zmiana
wykazu
reprezentatywnych gatunków ryb
dla cieków lub ich odcinków.

B/Ś/C
+

+

B/Ś/C

+

B/Ś/C

+

B/K/C

+

P / W/SK / D / S

+

P / W/SK / D / S

+

P / W/SK / D / S

+

P / W/SK / D / S

+

B/D/C

+

B/D/S

+

P/D/S

+

P/D/S
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NATĘŻENIE I
CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG KODU
ISTOTNOŚĆ
(B) (P) (W/SK) / (K) (Ś) (D) / (S) (C)
ODDZIAŁYWAŃ
Człowiek, w tym zdrowie, interesy
osób trzecich i konflikty

L.p.

RODZAJ ODDZIAŁYWANIA

33.

Podobnie w poz. 36 i 38
pozytywny wpływ na zdrowie i
komfort
życia
mieszkańców
poprzez poprawę stanu wód i
elementów
przyrodniczych
regionu wodnego

34.

Pozytywny wpływ przepisów
wprowadzane
w
celu
podwyższenia ochrony zasobów
wód
powierzchniowych
i
podziemnych koniecznych do
zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia w
kontekście zdrowia mieszkańców
regionu

35.

Wprowadzenie
zapisów
ułatwiających
użytkownikom
prowadzenie działalności

36.

Wprowadzenie
zapisów
związanych z utrudnieniem lub
podniesieniem
kosztów
dla
użytkowników wód

ZASIĘG
ODDZIAŁYWAŃ

+

P / W/SK / D / S

P / W/SK / Ś / S

+

B/Ś/S

+

P W/SK / Ś / S

Dziedzictwo kulturowe i dobra materialne

37.

wprowadzane do rozporządzenia
zmiany przepisów powodujące
np.
konieczność
zmian
konstrukcyjnych obiektów, czy
przebudowy infrastruktury w celu
dostosowania
ich
do
wymaganych parametrów.

+

P W/SK / Ś / C

Powietrze atmosferyczne
38.

Brak
Powierzchnia ziemi

Aby możliwe było zachowanie
dobrego potencjału wód płynących
wprowadzono w rozdziale 4
obowiązującego
rozporządzenia
ograniczenie dotyczące poborów
bezzwrotnych, które zobowiązuje
użytkowników
wód
do
pozostawienia w korycie cieku
39.
przepływu, który nie jest mniejszy
od NNQ. Pozwoli to na utrzymanie
poziomu wód powierzchniowych,
który jest pożądany dla osiągnięcia
celów
środowiskowych,
jednocześnie
pozytywnie
wpływając na tereny od wód
zależne.

+

P/Ś/S

Krajobraz

40.

Narzucone
ograniczenia
w
zakresie korzystania z wód mogą
się przyczynić do poprawy
jakościowej
i
ilościowej
środowiska wodnego obszaru, co
generuje
pozytywny
wpływ
zapisów na krajobraz. Dzięki
zapisom
mówiącym
o
„osiągnięciu
i
utrzymaniu”

+

P/D/S
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L.p.

RODZAJ ODDZIAŁYWANIA

ZASIĘG
ODDZIAŁYWAŃ

NATĘŻENIE I
ISTOTNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ

dobrego stanu wód, a przez to
także
związanych
z
nimi
ekosystemów,
oddziaływanie
pozytywne
na
krajobraz
przyjmuje charakter stały.

CHARAKTER ODDZIAŁYWAŃ WG KODU
(B) (P) (W/SK) / (K) (Ś) (D) / (S) (C)

Klimat

41.

Pozytywnym aspektem może być
stosowanie zapisu o ograniczeniu
poborów bezzwrotnych, który
odpowiada
na
problem
dotykającego kraj zjawiska suszy,
przez co wspomaga działania
adaptacyjne do zmian klimatu na
obszarze.

+

P/Ś/S

Zasoby naturalne
42.

Brak

Podsumowanie zidentyfikowanych oddziaływań
Zidentyfikowane oddziaływania wdrożenia projektu rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ
na poszczególne komponenty środowiska w przeważającej części będą miały charakter pozytywny
o istotnym natężeniu. Będą to najczęściej oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio
i długoterminowe o najczęściej stałym charakterze.
Jak należało się spodziewać w kontekście celów analizowanego dokumentu wyłącznie pozytywne
istotne bezpośrednie i pośrednie oddziaływania zidentyfikowano na wody powierzchniowe i
podziemne. Natomiast pewne oddziaływania o charakterze potencjalnie negatywnym
zidentyfikowano w obrębie tzw. elementów biotycznych, tj. przyrodniczych i człowieka.
Możliwe negatywne oddziaływania o wysokiej istotności i natężeniu, oraz regionalnym zasięgu
zidentyfikowano jedynie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczenia
turbin o prędkości obrotowej do 150 obrotów na minutę bez konieczności stosowania zabezpieczeń
wlotów do elektrowni. Z tego względu zaleca się wdrożenie zaproponowanej rekomendacji
dotyczącej modyfikacji zapisu, w celu wyeliminowania wskazanego potencjalnie negatywnego
oddziaływania.
Niejednoznaczne potencjalnie negatywne oddziaływania pośrednie oraz wtórne i skumulowane, ale o
znacznie niższej istotności związane będą również z aspektami ekonomicznymi dla gospodarczego
wykorzystania wód. Podkreślić jednak należy, iż oddziaływania na te aspekty są nieuniknione, i w
kontekście pozytywnych skutków dla pozostałych elementów środowiska, które przyniesie wdrożenie
ustaleń projektu zmieniającego WKW RWDOiPZ stanowią element o marginalnym znaczeniu.
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5

ANALIZA WARIANTOWA, REKOMENDACJE ORAZ MONITORING

5.1 Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu środowiska w przypadku braku
wdrożenia projektu rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ
Ocena skutków wariantu „zero” dla środowiska
Zgodnie z przyjętą metodyką tzw. "wariant zero" to sytuacja, w której nie wprowadza się do
rozporządzenia projektowanych zmian i pozostaje ono w kształcie z dnia przyjęcia tj. 03.06.2014 r.
Szczegółowa ocena skutków wariantu zero dla środowiska dokonana została więc w prognozie OOŚ
wykonanej dla pierwotnej wersji rozporządzenia w roku 2013. Zgodnie z jej generalnymi wnioskami
opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie WKW RWDOiPZ będzie kluczowym elementem w
ramach działań naprawczych, który przyczyni się do poprawy stanu wód i osiągnięcia celów
środowiskowych, wynikających z przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz dokumentów
strategicznych. Natomiast realizacja zapisów rozporządzenia będzie generować wyłącznie pozytywne
oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie wód podziemnych, powierzchniowych oraz
elementów przyrodniczych i zdrowia ludzi. Jednocześnie mniejsze znaczenie będzie miało ono dla
pozostałych komponentów środowiska.
Podkreślić jednak należy, iż w okresie obowiązywania rozporządzenia zasadniczym zmianom uległy
uwarunkowania prawne, w tym normy i cele środowiskowe, konieczne do uzyskania i utrzymania
dobrego stanu wód, które są zasadniczym celem wprowadzenia warunków. Dlatego należy stwierdzić
iż pomimo braku negatywnych oddziaływań na środowisko, "wariant zero" wiążący się z
pozostawieniem rozporządzenia WKW RWDOiPZ w obecnym kształcie nie doprowadzi do uzyskania
zakładanych przez wdrożenie WKW celów oraz nie wystąpi wiele z zakładanych w tamtych
warunkach oddziaływań pozytywnych.

5.2 Analiza optymalizacji zapisów projektu zmiany rozporządzenia WKW
RWDOiPZ mogących poprawić jego skuteczność, czytelność, lub stopień
uwzględnienia w dokumencie zasad ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie wyników przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz szczegółowych, w celu
optymalizacji zapisów projektu zmiany rozporządzenia WKW RWDOiPZ poprawiających jego
skuteczność, czytelność, i stopień uwzględnienia zasad ochrony środowiska autorzy zalecają
wprowadzenie opisanych w Tab. 4 modyfikacji zapisów.

istotność

Rodzaj rekomendacji
Istotna – zalecana do wprowadzenia do projektu rozporządzenia
Istotna – możliwość wprowadzenia do projektu rozporządzenia wskazana do rozważenia
O mniejszym stopniu istotności
Niedotycząca WKW wprost
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Tab. 4 Rekomendacje w zakresie optymalizacji zapisów projektu zmiany rozporządzenia WKW RWDOiPZ
§

Czego dotyczy zmiana i uzasadnienie

Proponowana zmiana

§ 1 pkt. 13

Zmiana dotyczy zwolnienia z obowiązku
zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych
przed
spływającymi
rybami,
elektrowni
wyposażonych w turbiny o prędkości obrotowej
do 150 obrotów na minutę. Jak wykazano turbiny
typu Francisa lub Kaplana nawet przy takich
obrotach powodują wysoką śmiertelność ryb,
przez co mogą niekorzystnie wpłynąć na aspekty
środowiskowe, a tym samym uniemożliwić
osiągnięcie celów środowiskowych.

w § 14 w ust. 3 wyrazy „śrubowej
(ślimakowej)” zastępuje się wyrazami „o
prędkości obrotowej do 70 obrotów na
minutę”

Załącznik nr
8

Wszystkie nowe czy też zmieniane załączniki
posiadają
numerację
rozporządzenia
zmieniającego. Projekt rozporządzenia tylko dla
jednego z nich stosuje numerację podwójną,
uwzględniającą dotychczasową nazwę oraz
nazwę w rozporządzeniu zmienianym (Załącznik
nr 8 do projektu rozporządzenia zmieniającego –
odpowiednik załącznika nr 10 rozporządzenia
obowiązującego). Rekomenduje się wykreślenie z
Załącznika nr 8 do rozporządzenia zmieniającego
niepotrzebnej treści: „Załącznik nr 10 do
Rozporządzenia 3/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia
3 czerwca 2014 r.”.

Wykreślenie z Załącznika nr 8 do
rozporządzenia zmieniającego tekstu
„Załącznik nr 10 do Rozporządzenia
3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3
czerwca 2014 r.”

§ 1 pkt. 17

Proponuje się modyfikację zapisu, która ma na
celu
złagodzenie
pierwotnej
wersji
proponowanego
przepisu
całkowicie
wykluczającego powstawanie nowych ujęć wód.
Złagodzenie przepisu, warunkujące nowe pobory
od wykazania rezerw zasobów, umożliwi
korzystanie z wód po dokonaniu przez właściwe
organy przeglądu pozwoleń wodnoprawnych we
wskazanym
w
przepisie
rejonie
wodnogospodarczym.

5.3 Monitoring skutków realizacji
zmieniającego WKW RWDOiPZ

Istotność

„21c. 1. Na obszarze wskazanym w
załączniku nr 13 do rozporządzenia
niedopuszczalne
jest
wykonywanie
urządzeń wodnych stanowiących nowe
ujęcia wód podziemnych w przypadku
braku rezerw zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych.
2. Przez rezerwy, o których mowa w
ustępie 1 rozumie się dodatnią różnicę
pomiędzy zasobami dyspozycyjnymi wód
3
podziemnych wyrażonymi w m /d dla
jednostki bilansowej S-II A, a łącznym
poborem wody podziemnej w tej
jednostce, obliczonym jako suma
poborów udzielonych według pozwoleń
3
wodnoprawnych, wyrażoną w m /d."

postanowień

projektu

rozporządzenia

Podstawą opracowania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu rozporządzenia
zmieniającego WKW RWDOiPZ jest art. 51.2.c ustawy OOŚ. Zawarte w Prognozie propozycje
dotyczące metod i częstotliwości jego prowadzenia będą następnie elementem podsumowania
procedury strategicznej oceny oddziaływania rozporządzenia zmieniającego (art. 55.3.5 OOŚ), a
ostatecznie zobligują RZGW do realizacji jego postanowień (art. 55.5 OOŚ). Zakres monitoringu
doprecyzowany został treścią uzgodnienia z GDOŚ:
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„Propozycje w zakresie metod monitoringu skutków realizacji działań wynikających z projektowanego
dokumentu powinny być opracowane tak, by pozwoliły na zbadanie rzeczywistych skutków
środowiskowych wdrożenia projektowanych regulacji, w tym na określenie czy właściwie oceniono
skalę i zasięg oddziaływania na środowisko (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000)
poszczególnych zapisów oraz na ocenę skuteczności zaproponowanych działań minimalizujących.”
Powyższe zapisy wskazują na konieczność wskazania skutecznego, a zarazem dostępnego narzędzia
monitorowania natężenia rzeczywistych skutków oraz przestrzennego zasięgu oddziaływania
rozpatrywanych przepisów na środowisko.
Opracowanie monitoringu wymaga przyjęcia pewnych założeń, w tym zdefiniowania pojęcia
„skutków” realizacji działań, na które wskazuje GDOŚ. Wśród oddziaływań, wyodrębnionych w
poprzednim rozdziale Prognozy, wyróżnić można takie, które zostały zidentyfikowane jako
potencjalnie zagrażające komponentom środowiska oraz oddziaływania pozytywne, stanowiące cel
projektu zmiany WKW RWDOiPZ.
Przeważające oddziaływania pozytywne zostaną objęte monitoringiem stanowiącym odrębne
Zadanie II realizowanego projektu, jednak nie wchodzące w zakres Prognozy SOOŚ dla WKW
RWDOiPZ. W związku z tym za punkt wyjścia do monitoringu prowadzonego na podstawie art. 51.2.c
ustawy OOŚ przyjęto konieczność zweryfikowania rzeczywistych skutków wprowadzenia zapisów o
potencjalnie negatywnym oddziaływaniu, za jakie uznano ograniczenie konieczności stosowania
zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych w przypadku stosowania turbin o prędkości obrotowej
do 150 obrotów na minutę, które będą powodować zwiększoną śmiertelność ichtiofauny podczas
przeprawiania się przez progi wodne i budowle hydrotechniczne wyposażone w turbiny, przez to
osłabienie populacji i możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Przytoczony zapis jako jedyny został uznany za potencjalnie silnie wpływający na różnorodność
biologiczną w obrębie całego regionu wodnego. Zaproponowano zatem działanie minimalizujące,
polegające na obniżeniu progu obrotów do 70 na minutę, tym samym zmniejszając potencjalną
śmiertelność spływającej ichtiofauny z ca 30% do maksymalnie 10%.
Ocena skuteczności zaproponowanego działania minimalizującego, zgodnie z przedmiotowym celem
monitoringu, powinna objąć monitoring ichtiofauny, zgodnie z wytycznymi metodyki do wyznaczania
indeksu EFI + PL (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016r. poz. 1187); Inspekcja Ochrony Środowiska, 2014; Prus i in.
2016) w ciekach, w których na stopniach wodnych stosowane są/będą turbiny bez zabezpieczeń
przed napływem ryb.
Są to działania monitoringowe przewidziane do oceny stanu/potencjału ekologicznego wód, które
umożliwią rejestrację składu i struktury populacji ichtiofauny, śledzenie ich zmian oraz udzielą
odpowiedzi na pytanie na ile ewentualne zmiany w populacji ichtiofauny mogą przekładać się na
zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych - osiągnięcie i/lub utrzymanie dobrego
stanu/potencjału ekologicznego wód.
Za monitoring w tym zakresie odpowiedzialne są organy właściwe do prowadzenia państwowego
monitoringu środowiska, jakim są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Dokonują one
takich badań z częstotliwością określoną zgodnie z przyjętymi programami monitoringu środowiska. Z
tego względu brak jest konieczności wskazywania dodatkowych zaleceń monitoringowych, gdyż
wyniki badań, zagregowane do systematycznych ocen stanu jednolitych części wód, będą
ostatecznym wskazaniem rzeczywistych oddziaływań omawianych przepisów na ichtiofaunę, stan
wód a przez to na cele środowiskowe JCW.

88

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód RWDOiPZ

6

ZAŁĄCZNIKI

6.1 ZAŁĄCZNIK
1
NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE

SPORZĄDZONE

W

JĘZYKU

PODSTAWA, CEL I ZAKRES PROGNOZY
Podstawą niniejszej Prognozy jest projekt rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz uzgodnienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu i
stopnia szczegółowości Prognozy dla przedmiotowego dokumentu. Przy czym jedynie Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny i uzgodnił
zakres oraz stopnień szczegółowości Prognozy.
Celem opracowania jest oszacowanie i ocena wpływu na środowisko realizacji postanowień projektu
rozporządzenia, uwzględniając wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
przeprowadzonej dla jego pierwotnej wersji.
Zgodnie z przywołanym uzgodnieniem GDOŚ zakres Prognozy, powinien uwzględniać wszystkie
wymogi określone w ustawie OOŚ, a prowadzone w niej analizy oraz proponowane zalecenia
powinny odpowiadać stopniem szczegółowości zapisom projektowanego dokumentu oraz
uwzględniać informacje zawarte w prognozach sporządzonych dla innych, powiązanych i przyjętych
już dokumentów.
Akty prawne stanowią specyficzną grupę dokumentów, dla których przeprowadza się postępowanie
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dlatego dla przedmiotowego
dokumentu przyjęto model oceny polityk (tzw. policy appraisal).
Najważniejszą rolę w tym podejściu odgrywa identyfikacja celów samego dokumentu, skutków ich
realizacji oraz ocena czy kwestie środowiskowe zostały w nim należycie ujęte – nie zaś
bezpośredniego oddziaływania na środowisko, jak w przypadku dokumentów strategicznych
określających ramy przedsięwzięć inwestycyjnych.
Procedura ta kładzie większy nacisk na proces decyzyjny będący efektem wdrożenia ocenianego
dokumentu. Ten model sprawdza się w ocenie dokumentów, które nie wyznaczają ram realizacji
poszczególnych przedsięwzięć, a jedynie ramy i kierunki rozwoju różnych procesów w sferze
społecznej, gospodarczej, prawnej czy środowiskowej.
PODSTAWOWE INFORMACJE O OCENIANYM DOKUMENCIE I ZASIĘGU JEGO ODDZIAŁYWANIA
Analizowany projekt rozporządzenia składa się z 2 paragrafów i 9 załączników. W § 1 wyodrębniono
26 punktów charakteryzujących wprowadzane w obowiązującym rozporządzeniu WKW RWDOiPZ
zmiany, natomiast w § 2 zdefiniowano moment wejścia ich w życie. Załączniki do rozporządzenia
doprecyzowują ustalenia zawarte w § 1.
Zasięg obowiązywania głównych ustaleń rozporządzenia WKW RWDOiPZ nie ulega zmianie i
obejmuje granice regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wskazane na poniższej
rycinie. Niemniej część przepisów dotyczy zdefiniowanych mniejszych obszarów, m. in. zlewni
Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, co uściślono w załącznikach rozporządzenia
zmieniającego.
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OCENA ZAPISÓW DOKUMENTU ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Zidentyfikowane oddziaływania wdrożenia projektu rozporządzenia zmieniającego WKW RWDOiPZ
na poszczególne komponenty środowiska w przeważającej części będą miały charakter pozytywny
o istotnym natężeniu. Będą to najczęściej oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio
i długoterminowe o najczęściej stałym charakterze.
Jak należało się spodziewać w kontekście celów analizowanego dokumentu wyłącznie pozytywne
istotne bezpośrednie i pośrednie oddziaływania zidentyfikowano na wody powierzchniowe i
podziemne. Natomiast pewne oddziaływania o charakterze potencjalnie negatywnym
zidentyfikowano w obrębie tzw. elementów biotycznych, tj. przyrodniczych oraz człowieka.
Możliwe negatywne oddziaływania o wysokiej istotności i natężeniu, oraz zasięgu obejmującym cały
region wodny zidentyfikowano jedynie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie
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dopuszczenia turbin o prędkości obrotowej do 150 obrotów na minutę bez konieczności stosowania
zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych.
Potencjalnie negatywne oddziaływania pośrednie oraz wtórne i skumulowane, ale o znacznie niższej
istotności związane będą również z aspektami ekonomicznymi dla gospodarczego wykorzystania
wód. Podkreślić jednak należy, iż oddziaływania na te aspekty są nieuniknione, i w kontekście
pozytywnych skutków dla pozostałych elementów środowiska, które przyniesie wdrożenie ustaleń
projektu zmieniającego WKW RWDOiPZ stanowią marginalny element.
ANALIZA WARIANTOWA, W TYM OCENA TZW. WARIANTU ZERO ORAZ REKOMENDACJE
Zgodnie z przyjętą metodyką tzw. "wariant zero" to sytuacja, w której nie wprowadza się do
rozporządzenia projektowanych zmian i pozostaje ono w kształcie z dnia przyjęcia Szczegółowa ocena
skutków wariantu zero dla środowiska dokonana została więc w prognozie OOŚ wykonanej dla
pierwotnej wersji rozporządzenia w roku 2013. Zgodnie z jej generalnymi wnioskami realizacja
zapisów rozporządzenia będzie generować wyłącznie pozytywne oddziaływania na środowisko, w
szczególności w zakresie wód podziemnych, powierzchniowych oraz elementów przyrodniczych i
zdrowia ludzi. Jednocześnie mniejsze znaczenie będzie miało ono dla pozostałych komponentów
środowiska.
Podkreślić jednak należy, iż w okresie obowiązywania rozporządzenia zasadniczym zmianom uległy
uwarunkowania prawne, w tym normy i cele środowiskowe, konieczne do uzyskania i utrzymania
dobrego stanu wód, które są zasadniczym celem wprowadzenia warunków. Dlatego należy
stwierdzić, iż pomimo braku negatywnych oddziaływań na środowisko, "wariant zero" wiążący się z
pozostawieniem rozporządzenia WKW RWDOiPZ w obecnym kształcie nie doprowadzi do uzyskania
zakładanych przez wdrożenie WKW celów oraz nie wystąpi wiele z zakładanych w tamtych
warunkach oddziaływań pozytywnych.
Na podstawie wyników przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz szczegółowych, w celu
optymalizacji zapisów projektu zmiany rozporządzenia WKW RWDOiPZ zaproponowano szereg
rekomendacji poprawiających jego skuteczność, czytelność, i stopień uwzględnienia zasad ochrony
środowiska.
Najistotniejszą z zaproponowanych jest modyfikacja zapisu § 1 pkt. 13 projektu rozporządzenia
zmieniającego, poprzez obniżenie dopuszczalnej wartości prędkości obrotowej turbin do 70 obrotów
na minutę, co ma na celu minimalizację potencjalnie negatywnego oddziaływania pierwotnej wersji
zapisu.
ZALECENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI
Zgodnie z przepisami ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany
prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania na środowisko. Konieczny jest on jednak jedynie w przypadku stwierdzenia istotnych
negatywnych oddziaływań na któryś z komponentów środowiska.
Natomiast osobnym aspektem zagadnienia realizowanym w ramach odrębnego zadania jest
monitoring stopnia realizacji i skuteczności postanowień analizowanego rozporządzenia.
Dlatego za punkt wyjścia do monitoringu prowadzonego na podstawie ustawy OOŚ przyjęto
konieczność zweryfikowania rzeczywistych skutków wprowadzenia zapisów o potencjalnie
negatywnym oddziaływaniu wskazanym w prognozie.
Propozycja ograniczenia konieczności stosowania zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych, w
przypadku stosowania turbin o prędkości obrotowej do 150 obrotów na minutę jako jedyna została
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uznana za potencjalnie silnie negatywnie wpływającą na różnorodność biologiczną. Zaproponowano
zatem działanie minimalizujące, polegające na obniżeniu progu obrotów do 70 na minutę, tym
samym zmniejszając potencjalną śmiertelność spływającej ichtiofauny z ca 30% do maksymalnie 10%.
Ocena skuteczności zaproponowanego działania minimalizującego, zgodnie z przedmiotowym celem
monitoringu, powinna objąć monitoring ichtiofauny, zgodnie z wytycznymi metodyki w tym zakresie.
Są to działania monitoringowe przewidziane do oceny stanu/potencjału ekologicznego wód, które
umożliwią rejestrację składu i struktury populacji ichtiofauny, śledzenie ich zmian oraz udzielą
odpowiedzi na pytanie na ile ewentualne zmiany w populacji ichtiofauny mogą przekładać się na
zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych - osiągnięcie i/lub utrzymanie dobrego
stanu/potencjału ekologicznego wód.
Za monitoring w tym zakresie odpowiedzialne są organy właściwe do prowadzenia państwowego
monitoringu środowiska, jakim są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Dokonują one
takich badań z częstotliwością określoną zgodnie z przyjętymi programami monitoringu środowiska. Z
tego względu brak jest konieczności wskazywania dodatkowych zaleceń monitoringowych, gdyż
wyniki badań, zagregowane do systematycznych ocen stanu jednolitych części wód, będą
ostatecznym wskazaniem rzeczywistych oddziaływań omawianych przepisów na ichtiofaunę, stan
wód a przez to na cele środowiskowe JCW.
WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY
Podstawową luką w wiedzy, napotkaną w trakcie opracowywania Prognozy dla projektu
rozporządzenia zmieniającego był brak danych monitoringowych dotyczących cyklicznych ocen stanu
JCW w regionie wodnym DOiPZ, rekomendowanych jako wytyczna do analiz skuteczności powziętych
ograniczeń dla obowiązującego Rozporządzenia. Brak dostępnych danych wynika z przyjętego
harmonogramu, w którym założony okres monitoringu tj. 3 lata, nie został osiągnięty od rozpoczęcia
obowiązywania warunków korzystania z wód regionu wodnego DOiPZ. Również zmiany prawne,
obejmujące sposób monitorowania JCW a także aktualizacja PGW spowodowały brak możliwości
opracowania pierwszego cyklu analiz danych WIOŚ, na których bazował zakładany monitoring
skuteczności i realizacji postanowień WKW. W efekcie powyższego autorzy niniejszej Prognozy nie
mieli możliwości weryfikacji skuteczności dotychczasowych zapisów i dalszego ich wykorzystania.
Zidentyfikowane braki zostały jednak zniwelowane poprzez nowe dane, m. in. nowe opracowania
dotyczące weryfikacji WKW, dane o zasobach wód podziemnych zawartych w dokumentacjach
geologicznych, informacje udostępnione przez pracowników RZGW, a dotyczące problemów ze
stosowaniem WKW RWDOiPZ, np. w trakcie postępowań administracyjnych. Wymienione informacje
pozwoliły właściwie ocenić skalę proponowanych zmian i przewidzieć ich skuteczność. W związku z
powyższym można przyjąć, iż napotkane luki ostatecznie nie uniemożliwiły dokonania poprawnej
oceny projektu zmiany Rozporządzenia WKW RWDOiPZ, i nie wpłynęły na wiarygodność
opracowania.
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6.2 ZAŁĄCZNIK 2 - INFORMACJE O ZESPOLE AUTORSKIM
mgr inż. Łukasz Szkudlarek - wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska. Laureat nagrody dla
najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego. Laureat nagrody dla
najlepszych absolwentów wydziału inżynierii środowiska. Jest członkiem stowarzyszenia Środowisko dla
Środowiska (www.sds.org.pl). Wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji ochrony środowiska.
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kontraktami na inwestycje wg międzynarodowych procedur UE,
Bank Światowy, - FIDIC oraz z Prawa Ochrony Środowiska na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz
środowiskowych oraz w zakresie ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
mgr Waldemar Bernatowicz – wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania i ochrony środowiska
geograficznego. Specjalizacja w zakresie ochrony wód. Autor i współautor raportów i prognoz oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych. Laureat nagrody dla
najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego 2005. Stypendysta Fundacji
im. Nowickiego i Federalnej Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska. Członek stowarzyszenia Środowisko dla
Środowiska.
mgr Anna Jagiełło – absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada
wykształcenie wyższe z zakresu geologii, specjalizacja hydrogeologia. Odbyła studia podyplomowe z zakresu
Legislacji i Prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
studia podyplomowe z zakresu Systemów informacji geograficznej w ramach CKU Politechniki Wrocławskiej.
Wieloletni specjalista w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami i Zasobów Wodnych w Regionalnym
Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, uczestnik grup roboczych ds. presji i części wód w I cyklu
planowania RDW, utworzonych przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, ekspert II stopnia do oceny
merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 w dziedzinie „Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom/zabezpieczenia
przeciwpowodziowe”.
dr Adriana Trojanowska-Olichwer - adiunkt w Zakładzie Geologii Stosowanej i Geoekologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska w
zakresie ekologii i ochrony wód, stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Członek Polskiego
Towarzystwa Limnologicznego (PTLim), Europejskiego Towarzystwa Badań Izotopowych (ESIR). Doświadczenie
w zakresie prac badawczych i naukowych w dziedzinie hydrobiologii. Autorka/współautorka 30 publikacji
naukowych oraz 9 ekspertyz i opracowań, w tym dotyczącego możliwości stosowania Europejskiego Indeksu
Ryb w Polsce – EFI oraz innych z zakresu oceny wpływu inwestycji na osiąganie celów wyznaczonych przez
RDW.
mgr inż. Grzegorz Chrobak - absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku gospodarka przestrzenna (specjalność: zarządzanie
przestrzenią). Tytuł magistra uzyskany na podstawie obrony pracy pt: "Analiza czasowych szeregów opadowych
z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych w aspekcie zwiększenia zasobów małej retencji wodnej na
obszarach górskich" wykonanej w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w
przeprowadzaniu analiz przestrzennych z zastosowaniem oprogramowania GIS oraz znajomość technik
modelowania procesów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem badań nad niepewnością oceny
funkcjonalności modeli. Zajmuje się zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych (licencja UAV) w
wykonywaniu pomiarów geoprzestrzennych.
mgr inż. Karol Przewdzięk – absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na kierunku inżynieria środowiska (specjalność: inżynieria
wodna). Tytuł magistra uzyskany na podstawie obrony pracy pt: „Opracowanie hipotetycznych hydrogramów
fal wezbraniowych w profilach wybranego dopływu Odry”. Współautor koncepcji, opracowań technicznych i
artykułów naukowych dotyczących gospodarowania wodami. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu analiz
występowania zjawiska suszy, w dużej mierze wspomagając się automatyzacją procesu obliczeniowego
(programowaniem). Zajmuje się tworzeniem modeli hydrologicznych i hydraulicznych w celu dokładniejszego
określenia oddziaływania wód na aspekty społeczne i środowiskowe.
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