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I.

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

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

r.

pomiędzy

Prezesem

Krajowego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej,

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

II.

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

Pierwszy etap prac objął następujące działania:
 opracowanie charakterystyk regionów wodnych w oparciu o aktualne materiały
informacyjne,
 opracowanie użytkowania wód w regionach wodnych (w szczególności zlokalizowanie
na warstwie GIS informacji o poborach wód oraz odprowadzanych zanieczyszczeniach
ze źródeł punktowych, rozproszonych i obszarowych w obrębie jednostek
bilansowych),
 uzupełnienie informacji hydrologicznej o zasobach wód powierzchniowych (SSQ, SNQ,
QN)

dla

przekrojów

zamykających

scalone

części

wód

powierzchniowych

w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
 analizę pozwoleo wodnoprawnych na pobór wód i zrzut ścieków wraz z lokalizacją
poszczególnych użytkowników wód w jednostkach bilansowych.
Drugi etap prac objął następujące działania:


opracowanie modelu matematycznego (komputerowego) na potrzeby prowadzonych
analiz bilansowych,



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



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

Cel opracowania
Opracowanie ma na celu określenie szczegółowych wymagao, ograniczeo

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

regionu wodnego

są narzędziem

wspomagającym proces kształtowania sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, z uwzględnieniem potrzeb wynikających
z realnego

i uzasadnionego

interesu

publicznego

oraz

zapewnieniem

wszystkich

wykonalnych działao w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z wód na ich
stan.
Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód w regionie wodnym
jest wspomaganie wdrażania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
poprzez realizację działao zapewniających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz jego
poprawę.
Dla wprowadzenia w tematykę, w opracowaniu zamieszczono charakterystykę
regionów wodnych. Zgodnie z Umową poniższą charakterystykę opracowano w oparciu
o aktualne materiały informacyjne (m.in. dane statystyczne z Banku Danych Regionalnych za
rok 2008, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego itp.), materiały własne
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a także dostępną literaturę. W przypadku
identyfikacji znaczących oddziaływao antropogenicznych oparto się również na materiałach
uwzględniających wyniki wcześniejszych prac przeprowadzonych w pierwszym cyklu
planistycznym m.in. w zakresie analizy presji i wpływów zanieczyszczeo antropogenicznych.
Ponadto informacje na temat użytkowania wód pozyskiwane były podczas spotkao
konsultacyjnych Wykonawcy z przedstawicielami regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Zakres informacji do pozyskania dotyczył danych z pozwoleo wodnoprawnych w zakresie
12
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lokalizacji poszczególnych użytkowników wód, ilości pobieranej wody, ilości, stanu i składu
ścieków wprowadzanych do wód oraz terminu ważności decyzji.
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IV.

Charakterystyka regionu wodnego
1. Położenie geograficzne
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, którego powierzchnia wynosi

ponad 20 400 km2, położony jest w obrębie trzech województw: zachodniopomorskiego –
77,7%, lubuskiego – 9,8% oraz pomorskiego – 6,8%. Powyższe wartości stanowią procentowy
udział powierzchni poszczególnych województw w regionie wodnym. W województwie
pomorskim region wodny obejmuje częśd powiatu bytowskiego, słupskiego i niewielką częśd
gminy Koczała w powiecie człuchowskim oraz miasta Słupsk. Natomiast w województwie
lubuskim jest to cześd powiatu słubickiego, gorzowskiego, krośnieoskiego, sulęcioskiego oraz
znaczna częśd gminy Łagów w powiecie świebodzioskim.
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski (Kondracki, 1998) w obszarze
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego występuje w całości makroregion
Pobrzeże Szczecioskie oraz fragmentarycznie następujące makroregiony: Pobrzeże
Koszalioskie, Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Południowopomorskie, Pradolina
Toruosko – Eberswaldzka, Pojezierze Lubuskie i Pradolina Warciaosko – Odrzaoska. Poniżej
scharakteryzowano poszczególne makroregiony z uwzględnieniem podziału na mezoregiony.
W północno-zachodniej części regionu wodnego zlokalizowane jest Pobrzeże
Szczecioskie, obejmujące m.in. obszar ujściowy Odry i Zalew Szczecioski, którego 60%
powierzchni znajduje się w graniach Polski. Zalew od Zatoki Pomorskiej oddzielają wyspy
Uznam i Wolin, której wzniesienia morenowe osiągają wysokośd 115 m n.p.m. (Grzywacz)
i opadają w kierunku morza wysokimi klifami.
Północną

częśd

Pobrzeża

Szczecioskiego

stanowi

mezoregion

Wybrzeże

Trzebiatowskie. Występują tu mierzeje piaszczyste z wydmami, natomiast środkową częśd
zbudowaną z materiałów polodowcowych tworzy urwisko nadmorskie, poddawane ciągłym
procesom abrazji, m.in. w okolicach Trzęsacza.
Kolejnym mezoregionem omawianego regionu wodnego jest Dolina Dolnej Odry,
tworząca równinę akumulacyjną z rozgałęziającymi się ramionami Odry – Odra Zachodnia
i Odra Wschodnia (Regalica), która pod Szczecinem tworzy rozlewisko zwane jeziorem Dąbie.
Główne ramie – Odra Zachodnia uchodzi do Zalewu Szczecioskiego lejkowaty ujściem –
Roztoką Odrzaoską. Mezoregion Wzgórza Szczecioskie znajdujący się na lewym brzegu Odry
może osiągad wysokośd do 130 m n.p.m – Wzgórza Warszewskie. Wysoki wał morenowy
stanowi również mezoregion Wzgórza Bukowe, dochodzący do wysokości 148 m n.p.m. Na
zachód od ujścia Odry do Zalewu Szczecioskiego występuje mezoregion Równina Wkrzaoska
z licznymi wydmami i torfowiskami, który porastają bory sosnowe (Puszcza Wkrzaoska).
Podobne ukształtowanie występuje na wschód od jeziora Dąbie, gdzie położony jest
14
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piaszczysty, z licznymi wydmami mezoregion Równina Goleniowska. Pozostałą częśd
mezoregionów, występującą na glinach morenowych stanowią Równiny: Wełtyoska,
Pyrzycko-Stargardzka oraz Nowogardzka i Gryficka. Obszary te o falistym krajobrazie
z wałami drumlinów oraz ozów wznoszą się na wysokośd 50 – 70 m n.p.m.
W skład makroregionu Pobrzeże Koszalioskie, zajmowanego przez region wodny
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wchodzi mezoregion Równina Białogardzka oraz częśd
Równiny Słupskiej i Wybrzeża Słowioskiego. Mezoregion ten o długości 200 km cechują
plaże, nadmorskie wydmy, nadbrzeżne jeziora i bagna. Na południe rozciągają się
mezoregiony Równina Sławieoska i Białogardzka, której powierzchnia urozmaicona jest
morenami czołowymi.
Południową

częśd

regionu

wodnego

tworzy

makroregion

Pojezierze

Zachodniopomorskie oraz w mniejszej stopniu Pojezierze Południowopomorskie. Na
Pojezierzu Zachodniopomorskim występują wzgórza morenowe o przebiegu z południowego
zachodu na północny wschód. Ich wysokośd rośnie w kierunku północno – wschodnim
osiągając 250 m n.p.m. Wyróżnia się tu następujące mezoregiony: Pojezierze Myśliborskie,
Choszczeoskie, Ioskie, Drawskie, Bytowskie oraz Wysoczyzny: Łobeską i Polanowską.
Na Pojezierzu Myśliborskim wyróżniają się wzgórza morenowe o wysokości względnej 20 40 m, tylko w paru miejscach przekraczające 100 m. Pojezierze Choszczeoskie
charakteryzuje się wałami morenowymi, zmieniającymi swój kierunek z równoleżnikowego
na południkowy oraz osiągającymi wysokośd do 120 m n.p.m. Urozmaicona rzeźba i znaczne
wzniesienia

wyróżniają

Pojezierze

Ioskie.

Obszarem

o

znacznych

deniwelacjach

i urozmaiconej formie terenu jest Pojezierze Drawskie z Jeziorem Drawsko – największym
jeziorem występującym w obrębie tego mezoregionu. Wewnętrzną częśd wzniesieo
Pojezierza Zachodniopomorskiego stanowi Wysoczyzna Polanowska. Największe wzniesienia
dochodzące do 256 m n.p.m. (Siemierzycka Góra) znajdują się na Pojezierzu Bytowskim,
gdzie brak jest dużych jezior, lecz występują mniejsze zbiorniki z rzadką roślinnością. Na
obszarze Wysoczyzny Łobeskiej również nielicznie występują jeziora, a wzniesienia
nieznacznie przekraczają 100 m n.p.m.
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje częśd mezoregionu
Równina Gorzowska, zbudowanego m.in. z piasków glacjofluwialnych i kilku wzniesieo z gliny
morenowej oraz północno – zachodnią częśd mezoregionu Równiny Drawskiej.
Północno – zachodnią częśd makroregionu Pradoliny Toruosko – Eberswaldzkiej
stanowi mezoregion o nazwie Kotlina Freienwaldzka, który również należy do regionu
wodnego. Z kolei pośród mezoregionów Pojezierza Lubuskiego można wyróżnid północno –
zachodnią częśd Równiny Torzymskiej i zachodni fragment Pojezierza Łagowskiego,
charakteryzującego się występowaniem licznych jezior rynnowych. Mezoregion Równina
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Torzymska jest równiną sandrową pochyloną na zachód i południe, największe wysokości do
129 n.p.m. osiąga Wał Cybinkowsko – Lubogoski.
Do regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zalicza się również niewielki
fragment mezoregionu Doliny Środkowej Odry (Kondracki, 1998).

2. Klimat
Klimat regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego charakteryzuje się
dużą różnorodnością i zmiennością. Północna częśd regionu wodnego należy do dwóch
regionów klimatycznych: bałtyckiego i pojeziernego. Pod wpływem klimatu bałtyckiego
znajduje się tylko pas wybrzeża, w którym roczne sumy opadów wynoszą od 657 do 737 mm.
W chłodnej porze roku przeważają wiatry o kierunku południowo – zachodnim i zachodnim,
natomiast w porze cieplejszej zachodnim, północno – zachodnim i północnym. Wilgotnośd
powietrza w tej części regionu wodnego zawiera się w przedziale 75 – 80%.
Na obszarze gdzie dominuje klimat pojezierny suma rocznych opadów wynosi 543 –
717 mm, przy maksimum opadów przypadającym na miesiąc sierpieo. Wiatry wieją głównie
z południowego – zachodu, natomiast wilgotnośd powietrza wynosi ok. 80%.
W pozostałej części regionu wodnego występowanie bezdeszczowych dni
z przymrozkami, przy niewielkim zachmurzeniu jest częstsze niż na pozostałym obszarze.
Suma rocznych opadów atmosferycznych wynosi od ok. 550 mm (w Szczecinie) do 650 mm
na wzgórzach morenowych. Średnia temperatura roczna w tej części regionu wodnego
wynosi ponad 8°C (Szczecin – Dąbie – 8,3°C). Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku,
gdzie średnie temperatura wynosi 17 – 18°C, najchłodniejszy natomiast jest styczeo
z temperaturami od 1 do 2°C (Bącik i in., 2006).

3. Obszary chronione przyrodniczo
Ochrona przyrody ma na celu zachowanie stabilności ekosystemów oraz utrzymanie
bioróżnorodności. Działania te realizowane są m.in. poprzez wprowadzanie form ochrony
przyrody o zróżnicowanej randze i ograniczeniach, ustanowione na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.).
Na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego występują
tereny o wybitnych walorach przyrodniczych oraz turystyczno-krajoznawczych tj. park
narodowy, parki krajobrazowe (tab. 1) i rezerwaty, a także obszary Natura 2000 (tab. 2, 3, 4).
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W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego występuje jeden park narodowy –
Wolioski Park Narodowy o powierzchni ok. 92 km2 oraz otuliny dwóch parków – Wolioskiego
i Ujścia Warty – ok. 42 km2.
Parki krajobrazowe zajmują powierzchnię ok. 822 km2, czyli ok. 4% powierzchni
regionu wodnego.
Tabela 1. Parki krajobrazowe występujące w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Lp.

Nazwa

Rok utworzenia

Lokalizacja (województwo)

Parki krajobrazowe leżące w całości w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
1

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy 1991

zachodniopomorskie

2

Cedyoski Park Krajobrazowy

1993

zachodniopomorskie

3

Drawski Park Krajobrazowy

1979

zachodniopomorskie

4

Ioski Park Krajobrazowy

1981

zachodniopomorskie

5

Krzesioski Park Krajobrazowy

1998

lubuskie

6

Łagowski Park Krajobrazowy

1985

lubuskie

7

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

1981

pomorskie

8

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry

1993

zachodniopomorskie

9

Park Krajobrazowy Ujście Warty

1996

zachodniopomorskie

10

Szczecioski Park Krajobrazowy

1981

zachodniopomorskie

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego rezerwaty przyrody
zajmują powierzchnię ok. 40 km2, co stanowi niecałe 0,2% powierzchni regionu wodnego.
Oprócz wyżej wymienionych form ochrony przyrody w regionie wodnym występują
obszary Natura 2000, ustanowione na mocy dyrektyw unijnych – obszary specjalnej ochrony
ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszary te mają kluczowe
znaczenie dla zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę zagrożonych i rzadkich
gatunków roślin i zwierząt.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obszary specjalnej ochrony
ptaków zajmują powierzchnię około 4 571 km2, co stanowi około 22,4% powierzchni regionu
wodnego. Specjalne obszary ochrony siedlisk zajmują 3 407 km2 (16,7% powierzchni regionu
wodnego).

Tabela 2. Obszary specjalnej ochrony ptaków w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Lp.
Kod
Nazwa
Lokalizacja (województwo)
Obszary Natura 2000 leżące całkowicie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
1
PLB320001
Bagna Rozwarowskie
zachodniopomorskie
2
PLB320002
Delta Świny
zachodniopomorskie
3
PLB320003
Dolina Dolnej Odry
lubuskie, zachodniopomorskie
4
PLB320005
Jezioro Miedwie i okolice
zachodniopomorskie
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Lp.
Kod
Nazwa
Lokalizacja (województwo)
5
PLB320007
Łąki Skoszewskie
zachodniopomorskie
6
PLB320009
Zalew Szczecioski
zachodniopomorskie
7
PLB320010
Wybrzeże Trzebiatowskie
zachodniopomorskie
8
PLB320011
Zalew Kamieoski i Dziwna
zachodniopomorskie
9
PLB320012
Puszcza Goleniowska
zachodniopomorskie
10
PLB320017
Ostoja Cedyoska
zachodniopomorskie
11
PLB320018
Jeziora Wełtyoskie
zachodniopomorskie
Obszary Natura 2000 leżące częściowo w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
12
PLB080001
Puszcza Barlinecka
zachodniopomorskie
13
PLB080004
Dolina Środkowej Odry
lubuskie
14
PLB220002
Dolina Słupi
pomorskie
15
PLB320006
Jezioro Świdwie
zachodniopomorskie
16
PLB320008
Ostoja Ioska
zachodniopomorskie
17
PLB320014
Ostoja Wkrzaoska
zachodniopomorskie
18
PLB320015
Ostoja Witnicko-Dębniaoska
lubuskie, zachodniopomorskie
19
PLB320016
Lasy Puszczy nad Drawą
lubuskie
20
PLB320019
Ostoja Drawska
zachodniopomorskie, pomorskie
21
PLB080001
Puszcza Barlinecka
zachodniopomorskie
Źródło: Wykaz obszarów chronionych Natura 2000, MŚ 2009

Tabela 3. Specjalne obszary ochrony siedlisk w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Lp.
Kod
Nazwa
Lokalizacja (województwo)
Obszary Natura 2000 leżące całkowicie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
1
PLH080005
Torfowisko Młodno
lubuskie
2
PLH080009
Dolina Ilanki
lubuskie
3
PLH080015
Ujście Ilanki
lubuskie
4
PLH080042
Stara Dąbrowa w Korytach
lubuskie
5
PLH080048
Bory Chrobotkowe koło Bytomca
lubuskie
6
PLH220024
Przymorskie Błota
pomorskie, zachodniopomorskie
7
PLH220085
Torfowisko Trzebielino
pomorskie
8
PLH320002
Brzeźnicka Węgorza
zachodniopomorskie
9
PLH320003
Dolina Grabowej
pomorskie, zachodniopomorskie
10
PLH320004
Dolina Iny koło Recza
zachodniopomorskie
11
PLH320005
Dolina Krąpieli
zachodniopomorskie
12
PLH320008
Janiewickie Bagno
zachodniopomorskie
13
PLH320010
Jezioro Kozie
lubuskie, zachodniopomorskie
14
PLH320012
Kemy Rymaoskie
zachodniopomorskie
15
PLH320013
Ostoja Goleniowska
zachodniopomorskie
16
PLH320014
Pojezierze Myśliborskie
zachodniopomorskie
17
PLH320015
Police - kanały
zachodniopomorskie
18
PLH320016
Słowioskie Błoto
zachodniopomorskie
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas
19
PLH320017
zachodniopomorskie
Nadmorski
20
PLH320018
Ujście Odry i Zalew Szczecioski
zachodniopomorskie
21
PLH320020
Wzgórza Bukowe
zachodniopomorskie
22
PLH320022
Dolina Radwi, Chocieli i Chotli
zachodniopomorskie
23
PLH320033
Uroczyska w Lasach Stepnickich
zachodniopomorskie
24
PLH320037
Dolna Odra
zachodniopomorskie
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Lp.
Kod
Nazwa
Lokalizacja (województwo)
25
PLH320038
Gogolice-Kosa
zachodniopomorskie
26
PLH320041
Jezioro Bukowo
zachodniopomorskie
27
PLH320043
Karsibórz Świdwioski
zachodniopomorskie
28
PLH320047
Warnie Bagno
zachodniopomorskie
29
PLH320049
Dorzecze Regi
zachodniopomorskie
30
PLH320050
Dolina Tywy
zachodniopomorskie
31
PLH320051
Mieszkowicka Dąbrowa
zachodniopomorskie
32
PLH320052
Ostoja Golczewska
zachodniopomorskie
33
PLH320053
Dolina Bielawy
zachodniopomorskie
34
PLH320054
Wzgórza Krzymowskie
zachodniopomorskie
35
PLH320055
Wzgórza Moryoskie
zachodniopomorskie
36
PLH320056
Torfowisko Reptowo
zachodniopomorskie
37
PLH320057
Mechowisko Manowo
zachodniopomorskie
38
PLH320059
Jezioro Kopao
zachodniopomorskie
39
PLH320060
Dziczy Las
zachodniopomorskie
40
PLH320061
Bystrzyno
zachodniopomorskie
41
PLH320062
Bukowy Las Górki
zachodniopomorskie
42
PLH320064
Las Baniewicki
zachodniopomorskie
43
PLH320065
Torfowisko Poradz
zachodniopomorskie
44
PLH320066
Wiązogóra
zachodniopomorskie
Obszary Natura 2000 leżące częściowo w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
45
PLH080004
Torfowisko Chłopiny
lubuskie
46
PLH080008
Buczyny Łagowsko-Sulęcioskie
lubuskie
47
PLH080011
Dolina Pliszki
lubuskie
48
PLH080013
Łęgi Słubickie
lubuskie
49
PLH080037
Lasy Dobrosułowskie
lubuskie
50
PLH080049
Rynna Jezior Rzepioskich
lubuskie
51
PLH080071
Ostoja Barlinecka
zachodniopomorskie
52
PLH220038
Dolina Wieprzy i Studnicy
zachodniopomorskie, pomorskie
53
PLH220041
Miasteckie Jeziora Lobeliowe
pomorskie
54
PLH220062
Ostoja Masłowiczki
pomorskie
55
PLH220079
Ostoja Borzyszkowska
pomorskie
56
PLH320001
Bobolickie Jeziora Lobeliowe
zachodniopomorskie
57
PLH320006
Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
zachodniopomorskie
58
PLH320007
Dorzecze Parsęty
zachodniopomorskie
59
PLH320009
Jeziora Szczecineckie
zachodniopomorskie
60
PLH320019
Wolin i Uznam
zachodniopomorskie
61
PLH320023
Jezioro Lubie i Dolina Drawy
zachodniopomorskie
62
PLH320039
Jeziora Czaplineckie
zachodniopomorskie
63
PLH320040
Jezioro Bobięcioskie
pomorskie, zachodniopomorskie
64
PLH320044
Lasy Bierzwnickie
zachodniopomorskie
65
PLH320063
Jezioro Stolsko
zachodniopomorskie
66
PLH320067
Pojezierze Ioskie
zachodniopomorskie
Źródło: Wykaz obszarów chronionych Natura 2000, MŚ 2009
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Tabela 4. Obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk, których granice
całkowicie się pokrywają w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Lp.
Kod
Nazwa
Lokalizacja (województwo)
Obszary Natura 2000 leżące częściowo w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
1
PLC080001
Ujście Warty
lubuskie, zachodniopomorskie
Źródło: Wykaz obszarów chronionych Natura 2000, MŚ 2009

4. Budowa geologiczna
Budowa geologiczna regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest
pochodną wykształcenia czterech dużych jednostek tektoniczno-strukturalnych: niecki
szczecioskiej, bloku Gorzowa Wielkopolskiego, wału pomorskiego oraz niecki pomorskiej
(wyniesienie Łeby i obniżenie kaszubsko-pomorskie).
Zarówno w obrębie jednostek antyklinalnych, jak i synklinalnych niecki szczecioskiej
stwierdzono występowanie licznych stref uskoków, ułatwiających migrację solanek
z głębszego podłoża. Również w obrębie wału pomorskiego występuje szereg struktur
tektonicznych związanych z tektoniką solną. W wyniku takiego zróżnicowania tektonicznego
powierzchnię podczwartorzędową stanowią utwory od jury dolnej do trzeciorzędu. Obszar
niecki pomorskiej charakteryzuje się typową tektoniką platformową. Antyklina Miastka,
występująca w południowej części podłoża niecki zbudowana jest głównie z wapieni, margli
i opok kredowych.
Wychodnie osadów kredowych niecki szczecioskiej (tj. opoki i margle z wkładkami
wapieni) występują m.in. na antyklinie Nowego Warpna, antyklinie Szczecina i Gryfina, na
obszarze pomiędzy Gryfinem a Szczecinem oraz na zachodnim skłonie wału pomorskiego.
Najmłodsze osady neogenu (miocenu) zostały zaburzone w okresie starszych zlodowaceo
w wyniku czego powstały wyniesienia zbudowane z porwaków glacjalnych. Drobnoziarniste
piaski kwarcowe przedzielone poziomami mułków i iłów szarych lub brunatnych z wkładkami
lub warstwami węgli brunatnych stanowią osady miocenu. Paleogen budują głównie utwory
iłów, mułowców, mułków i piasków ilastych, traktowane jako morskie osady oligocenu.
Osady te znajdują się na północ od Szczecina i na zachód od Stargardu Szczecioskiego,
w depresji powstałej w wyniku procesu egzaracji, otoczonej od południa i wschodu osadami
mioceoskimi. Osady te w większości przykryte są utworami czwartorzędowymi. Na północ od
Choszczna i na południe od Gryfina znajdują się podobne pod względem genezy i budowy
geologicznej depresje.
W wyniku procesów erozyjnych związanych ze zlodowaceniami nie zostały
zachowane osady najstarszych zlodowaceo. Jedynie w dolinach i depresjach występują osady
zlodowacenia Sanu. W trakcie kolejnych zlodowaceo powstawały następujące osady: gliny
zwałowe o miąższości od 5 do 50 m, rozdzielone piaskami i mułkami; gliny zwałowe wału
20
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pomorskiego charakteryzujące się znacznym udziałem porwaków skał podłoża – piaskowce
i margle jurajskie (zlodowacenie Odry); osadzone przez wody lodowcowe osady piaszczyste,
fluwioglacjalne i zastoiskowe; powstałe w wyniku akumulacji lodowcowej poziomy glin
rozdzielone piaskami i mułkami, gdzie warstwa górnej gliny warciaoskiej osiąga miąższośd do
50 m (zlodowacenie Warty); osady piasków fluwioglacjalnych i osady zastoiskowe
(zlodowacenie Wisły); warstwa gliny z fazy leszczyosko – poznaoskiej oraz mułki zastoiskowe,
piaski fluwioglacjalne i warstwa glin z fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. W zagłębieniach
powierzchni po wycofani się lądolodu pomorskiego powstały jeziora, w których z kolei
nastąpiła akumulacja kredy jeziornej i gytii wapiennej (plejstocen – holocen) (Bącik i in.
2006).

5. Warunki hydrogeologiczne
5.1 Ogólna charakterystyka
W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wody podziemne
występują w plejstoceoskim, paleogeosko-neogeoskim, kredowym i jurajskim piętrze
wodonośnym.
Plejstoceoskie piętro wodonośne jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym
w obszarze zachodniopomorskiego regionu hydrogeologicznego. Utwory wodonośne
występują na głębokości od 15 do 50 m. Są to przeważnie piaski i żwiry dolin rzecznych,
rynien polodowcowych, kemów, sandrów i pokryw wielopoziomowych. Współczynnik filtracji
plejstoceoskich utworów wodonośnych wynosi od kilku do 132 m/d, natomiast przewodnośd
od 0,1 do 12 m2/h. Wydajnośd potencjalna studni waha się od kilku do 30 m 3/h, lokalnie
osiąga 120 m3/h. Największą wydajnośd posiadają studnie zlokalizowane w obrębie pradolin
(pradolina Pomorska) i dolin kopalnych (Hoc, Jezierski, 2007; Wiśniowski, 2007). Utwory
poziomu plejstoceosko – holoceoskiego występujące na wyspie Uznam charakteryzują się
średnim współczynnikiem filtracji wynoszącym 24,24 m/d, a miąższośd warstwy wodonośnej
wynosi 18 m. Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację wód
opadowych. Miąższośd utworów wodonośnych na obszarze wyspy Wolin przekracza
miejscami 40 m, a średnia wielkośd współczynnika filtracji wynosi 22,5 m/d.
Dla pozostałej częśd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przedstawiono
główne piętra wodonośne zlokalizowane w poszczególnych zlewniach rzek:


zlewnia rzeki Gowienicy i obszar na zachód od Odry – warstwa wodonośna
zbudowana z osadów fluwioglacjalnych z fazy transgresji stadiału górnego
zlodowacenia Warty (poziom międzyglinowy górny), na obszarze wysoczyzn, na
zachód i południe od Szczecina występuje poziom o miąższości od 5 do 25 m
21
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i współczynniku filtracji wahającym się od 7 do 91,2 m/d; drugi poziom wodonośny
związany z osadami fluwioglacjalnymi zlodowacenia Odry, tzw. podglinowy poziom
wodonośny w rejonie Branisławia, Kościna i Lubieszyna oraz na ujęciu Arkonka
w Szczecinie o miąższości do 20 m i współczynniku filtracji w przedziale 2,3 –
36,7 m/d,


zlewnia rzeki Iny – poziom wodonośny w obrębie piasków fluwioglacjalnych (poziom
międzyglinowy górny) o zróżnicowanej miąższości od 3 do 30 m i współczynniku
filtracji od 1,5 do 70 m/d; kolejny poziom wodonośny (międzyglinowy środkowy)
charakteryzuje się współczynnikiem filtracji w przedziale 7 – 30 m/d,



zlewnia rzeki Płoni – pierwszy poziom wodonośny to poziom międzyglinowy górny
o zmiennych parametrach filtracyjnych zawartych w przedziale 8 – 24 m/d;
współczynniki filtracji dla poziomu wodonośnego międzyglinowego środkowego
wahają się od 5 do 30 m/d, nie występuje on jednak na wyniesieniach podłoża
w rejonie Pyrzyc – Brzeska, Barlinka – Pełczyc,



zlewnie rzek: Myśli, Kurzycy, Słubi, Kalicy, Rurzycy i Tywy – piaski i żwiry
fluwioglacjalne rozdzielające gliny zlodowacenia Wisły tworzą poziom międzyglinowy
górny o miąższości od 5 do 10 m i współczynniku filtracji od 10 do 15 m/d; poziom
międzyglinowy środkowy o średnim współczynniku filtracji wynoszącym 15,7 m/d
i maksymalnej miąższości (35 m) tworzą piaski i żwiry występujące w spągu glin
zlodowacenia Wisły (Bącik i in., 2006).
Paleogeoskie i neogeoskie piętra wodonośne występują w obrębie serii piasków

mioceoskich, a lokalnie, na wschód od doliny rzeki Parsęty – piasków oligoceoskich. Są to
utwory bardzo zróżnicowane pod względem wodonośności ze względu na zmiennośd
facjalną osadów. Zasilanie tego piętra odbywa się na drodze przesączania wód z poziomów
piętra czwartorzędowego. Zwierciadło wód w poziomie neogeoskim stabilizuje się powyżej
wód piętra czwartorzędowego, lokalnie ma charakter artezyjski (Hoc, Jezierski, 2007;
Wiśniowski, 2007). Na obszarze hydrogeologicznego regionu Dolnej Odry i Zalewu
Szczecioskiego mioceoską warstwę wodonośną tworzą piaski pylaste, mułkowate
o współczynnikach filtracji nieprzekraczających 10 m/d (Bącik i in., 2006).
Kredowe piętro wodonośne występuje lokalnie na obszarze antykliny Nowego
Warpna, Szczecina, Krakówka, Gryfina i niecki trzebiatowskiej. Poziom wodonośny tworzą
margle i margle piaszczyste z wkładkami piaskowców marglistych, wapieni i kredy piszącej
kampanu. Zwierciadło wody poziomu kredowego stabilizuje się powyżej zwierciadła
poziomów: czwartorzędowego i neogeoskiego. Kredowe piętro wodonośne zasilane jest na
drodze przesączania wód z nadległych poziomów. Wody tego poziomu eksploatowane są
jedynie lokalnie. Wartości współczynnika filtracji wynoszą 1-72 m/d, przewodnośd
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hydrauliczna 0,3-17 m2/h, a wydajnośd jednostkowa kształtuje się w przedziale 3,54,5 m3/h·m (Hoc, Jezierski, 2007; Wiśniowski, 2007).
Warunki hydrogeologiczne jurajskiego piętra wodonośnego są zróżnicowane.
W rejonie Trzebiatowa, dobrze rozpoznane piętro jurajskie występuje w piaskach
i piaskowcach jury górnej i środkowej oraz w wapieniach i marglach jury górnej. Wartości
współczynnika filtracji wynoszą 9,6-48 m/d, przewodnośd hydrauliczna 0,3-8,5 m2/h,
wydajnośd jednostkowa kształtuje się w przedziale 2,0 – 4,0 m3/h·m. Zasilanie piętra
jurajskiego

odbywa

się

na

drodze

przesączania

wód

z

nadległych

poziomów

czwartorzędowych. Poziom ten drenowany jest w dolinie środkowej i dolnej Regi oraz
w akwenie bałtyckim (Paczyoski i in. 1972; Kłyza i in., 1988; Poprawski i in., 1998).
Przepływ wód systemów pośrednich (obszary zlewni rzek uchodzących do Zalewu
Szczecioskiego, Odry – Ina, jeziora Dąbie – Płonia i obszar zlewni małych cieków
wpływających bezpośrednio do Odry na południe od Szczecina, zlewnia rzeki Myśli) odbywa
się w poziomie wodonośnym składającym się z osadów fluwioglacjalnych zlodowacenia
Warty. Natomiast zasilanie odbywa się m.in. przez infiltrację wód w oknach
hydrogeologicznych lub przesączanie wód przez skały słabo przepuszczalne. Oprócz drenażu
w dolinach rzek Płoni, Myśli i Iny duże znaczenie ma drenaż dużych i głębokich jezior oraz
parowanie na obszarach torfowisk. W obrębie systemów lokalnych drenaż i zasilanie odbywa
się na obszarze zlewni cieków niższego rzędu, również na obszarze zlewni jezior i torfowisk.
Głębokie czwartorzędowe poziomy wodonośne, tworzące regionalny system krążenia,
pozostają w kontakcie hydraulicznym z fragmentami neogeoskich i kredowych poziomów
wodonośnych. Strefa zasilania poziomów wodonośnych występujących w głębokich
kopalnych dolinach glacjalnych pokrywa się ze strefami zasilania systemów pośrednich.
Natomiast ze względu na dobrą izolację wody w poziomach mioceoskich w sposób
ograniczony biorą udział w wymianie wód.
W zachodniopomorskim obszarze hydrogeologicznym obszar zasilania wód
podziemnych dotyczy Pojezierza Zachodniopomorskiego, Równiny Gryfickiej i Pobrzeża
Koszalioskiego. Poziomy czwartorzędowe zasilają wody miocenu osiągając miejscami
wskaźnik 150 mm/rok, dalsza infiltracja do oligocenu jest już trzykrotnie niższa. Zasilanie
wód podziemnych utworach kredowych szacuje się na 1 – 3 mm/rok.
Strefa drenażu związana jest m.in. z tarasem nadmorskim, nizinami i równinami
nadmorskimi, dolinami rzeki Regi, Parsęty i Wieprzy oraz mniejszymi ciekami uchodzącymi
bezpośrednio do morza.
W rejonie tym wydzielono następujące przepływy:
 regionalny – obejmuje częśd wód piętra jurajskiego i kredowego oraz oligoceoskiego;
zasilanie odbywa się poprzez przesiąkanie pośrednio na obszarze wysoczyzn lub
lateralnie,
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 przejściowy – obejmuje piętro neogenu i głębsze warstwy piętra czwartorzędowego;
zasilanie odbywa się w taki sam sposób jak dla przepływu regionalnego, tylko przy
zwiększonej wymianie wód,
 lokalny – obejmuje m.in. wody plejstoceosko – holoceoskie lub holoceoskie
występujące na nizinach nadmorskich i mierzejach; źródłem zasilania są dopływy
lateralne lub bezpośrednio opady atmosferyczne (Bącik i in., 2006).
Podstawową bazę drenażu dla wszystkich systemów przepływu wód podziemnych
stanowi Morze Bałtyckie. Akwen Morza Bałtyckiego ma również wpływ na główne kierunki
przepływu wód i dyktuje reżim ciśnieo piezometrycznych. Na tym obszarze strefa drenażu
wód podziemnych jest jednocześnie miejscem kontaktu zmineralizowanych wód morskich
z wodami zwykłymi obszaru lądowego (Kryza i in., 2005). Na zagrożenie intruzją wód
mineralnych do środowiska słodkowodnego najbardziej narażone są ujęcia zlokalizowane na
wyspie Wolin i Uznam oraz w strefie wybrzeża Bałtyku (Bącik i in., 2006).
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego zostały udokumentowane dla powierzchni 19 640,9 km2, dla poszczególnych
regionów bilansowych wynoszą one:
 02 – Międzyodrze – Zalew Szczecioski – wyspa Wolin i Uznam (zasoby ustalone dla
wysp Wolin) – 35 000 m3/d,
 03 – Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Lubooski – 269 280 m3/d,
 04 – Myśla – 99 860 m3/d,
 05 – Kurzyca, Słubia – 38 642 m3/d,
 06 – Rurzyca – Tywa – 141 000 m3/d,
 07 – Płonia – 105 400 m3/d,
 08 – Ina – 280 200 m3/d,
 09 – Gowienica – 34 000 m3/d,
 10 – Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry – 126 170 m3/d,
 11 – Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża – 136 902 m3/d,
 12 – Rega i przyległe Przymorze – 499 920 m3/d,
 13 – Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie do Parsęty, 14 – Parsęta, 15 –
Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno – 368 510 m3/d,
 16 – Wieprza i przyległe Przymorze – 542 976 m3/d.
Zasoby dyspozycyjne na obszarze regionu wodnego wynoszą w sumie 2 677 860 m3/d
(www.rzgw.szczecin.pl).
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Zasoby perspektywiczne w regionie wodnym ustalono dla regionu bilansowego nr 2
Międzyodrze – Zalew Szczecioski – wyspa Wolin i Uznam (z wyłączeniem wyspy Wolin dla
której ustalono zasoby dyspozycyjne) i wynoszą one 25 273 m3/d.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego występuje w całości lub
fragmentarycznie 10 głównych zbiorników wód podziemnych: 102 – Zbiornik wyspy Wolin,
118 – Zbiornik międzymorenowy Polanów, 120 – Zbiornik międzymorenowy Bobolice, 122 –
Dolina Kopalna Szczecin, 123 – Zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów, 126 – Zbiornik
Szczecinek, 134 – Zbiornik Dębno, 135 – Zbiornik Barlinek, 144 – Dolina kopalna
Wielkopolska i 148 – Sandr rzeki Pliszka. GZWP nr 102, 122 i 123 mają opracowaną
i zatwierdzoną przez Ministra Środowiska dokumentację określającą zasoby dyspozycyjne
oraz zaproponowaną granicę obszaru ochronnego. Pozostałe GZWP (nr 120, 148, 144, 134,
126) są w trakcie opracowywania dokumentacji hydrogeologicznej (etap 2009 – 2011),
natomiast dla GZWP nr 118 i 135 wykonanie dokumentacji planowane jest na lata 2013 –
2015 (www.rzgw.szczecin.pl). Wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych obejmują
utwory czwartorzędowe. W dwóch z nich mają również znaczenie utwory paleogeoskoneogeoskie. Granice głównych zbiorników wód podziemnych zostały przedstawione na
mapie nr 2. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych GZWP (Bącik i in.,
2006):
 GZWP 102 – zbiornik udokumentowany o powierzchni 112,2 km2 i wydajnościach
studni mieszczących się w przedziale 10 – 30 m3/h, zasoby dyspozycyjne tego
zbiornika zostały ustalone w wysokości 22 700 m3/d, stopieo wykorzystania tych
zasobów nie przekracza 25%; większa częśd zbiornika ze względu m.in. na brak izolacji
charakteryzuje się niską odpornością na zanieczyszczenia,
 GZWP 118 – zbiornik o powierzchni 309 km2 (obszar najwyższej ochrony wynosi
159 km2); szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 113 400 m3/d, a stopieo ich
wykorzystania nie przekracza 25%; zbiornik wykazuje niską odpornośd na
zanieczyszczenia,
 GZWP 120 – zbiornik o powierzchni 309 km2 i zasobach dyspozycyjnych równych
113 400 m3/d. Objęty wysoką ochroną na powierzchni 159 km2 i najwyższą ochroną
na powierzchni 150 km2,
 GZWP 122 – zbiornik o powierzchni 151 km2 (obszar ochronny stanowi 29,5 km2),
zasoby dyspozycyjne wynoszą 37 400 m3/d, zbiornik prawie w całości (99%) posiada
wysoką odpornośd na zanieczyszczenia,
 GZWP 123 – zbiornik o powierzchni 378 km2 i zasobach dyspozycyjnych równych
86 707 m3/d, charakteryzuje się średnią odpornością na zanieczyszczenia, natomiast
w obszarze doliny Iny i zlokalizowanej na wschód równiny rzeczno – rozlewiskowej ze
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względu na miąższośd warstw izolujących w przedziale 0 – 15 m odpornośd na
zanieczyszczenia jest niska,
 GZWP 126 – zbiornik o powierzchni 1755 km2 zlokalizowany na obszarze nadmorskim
i pojeziernym, wykazujący średnią odpornośd na zanieczyszczenia, szacunkowe
zasoby dyspozycyjne wynoszą 99 000 m3/d,
 GZWP 134 – zbiornik o powierzchni 242 km2 w całości objęty obszarami ochronnymi,
posiada szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszące 29 150 m3/d,
 GZWP 135 – zbiornik o powierzchni 170 km2, w całości objęty obszarami ochronnymi,
zasoby dyspozycyjne wynoszą 51 500 m3/d,
 GZWP 144 – zbiornik o powierzchni 4 000 km2 i zasobach dyspozycyjnych równych
480 000 m3/d. Objęty wysoką ochroną na powierzchni 2 902 km2 i najwyższą ochroną
na powierzchni 408 km2,
 GZWP 148 – zbiornik o powierzchni 506 km2 i zasobach dyspozycyjnych równych
242 880

m3/d.

Charakteryzuje
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antropogeniczne i na całym obszarze posiada status najwyższej ochrony.

5.2 Odwzorowanie

położenia

granic

jednolitych

części

wód

podziemnych

z uwzględnieniem rejonów wodnogospodarczych
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego wydzielono 14 JCWPd. Powierzchnie JCWPd są zróżnicowane,
od ok. 10 km2 (JCWPd nr 40) do ok. 4072 km2 (JCWPd nr 9).
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyróżniono 57 rejonów
wodnogospodarczych. Rejonem wodnogospodarczym, który odznacza się największą
powierzchnią jest Płonia (S-VII A) – ok. 1305,5 km2, najmniejszą powierzchnią charakteryzuje
się Uznam, Zalew Szczecioski (S-I C), którego powierzchnia wynosi ok. 37 km2.
Przebieg granic ww. jednostek zobrazowano na mapie nr 2.

5.3 Identyfikacja presji i oddziaływao zmian zwierciadła wody
W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego nie stwierdzono
istotnych zmian w położeniu zwierciadła wód podziemnych. W większości JCWPd zwierciadło
wód podziemnych jest ustabilizowane lub ma tendencję do podnoszenia się. W niewielu
rejonach analiza zwierciadła wód podziemnych wykazuje tendencję do obniżania się.
W obszarze regionu wodnego nie ma zagrożenia wystąpienia niżówki gruntowej, możliwośd
pojawiania się niżówki istnieje jedynie w okolicach Międzyzdrojów oraz Wolioskiego Parku
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Narodowego. Przestrzenne zróżnicowanie tendencji zwierciadła wód podziemnych
przedstawiono na mapie (rys. 1).
W obszarze regionu wodnego nie stwierdzono występowania lejów depresji o zasięgu
regionalnym. Obniżenia wód podziemnych mają charakter lokalny i w większości zostają
wypełnione po zaprzestaniu eksploatacji ujęd wód podziemnych. Duże pobory koncentrują
się głównie wokół dużych ujęd komunalnych dla większych miast. Najbardziej zagrożony
obszar znajduje się w północno-zachodniej części regionu i obejmuje wyspę Uznam oraz
Wolin (JCWPd nr 1, 2 i 5). Jest to obszar deficytu wód podziemnych. Obniżenie poziomu
zwierciadła wód w czwartorzędowym poziomie wodonośnym powoduje również
eksploatacja ujęcia „Wydrzany” oraz „Zachód” w Świnoujściu. Sytuacja taka dotyczy
w szczególności ujęcia „Wydrzany”, gdzie wskutek rozwoju leja depresji następuje wzmożona
infiltracja wód powierzchniowych z Zalewu Szczecioskiego, a na podstawie badao
elektrooporowych zlokalizowano strefy ascenzji i ingresji wód o podwyższonej mineralizacji
z podłoża kredowego. Duże zawartości jonu chlorkowego doprowadziły w przeszłości do
zamknięcia w Świnoujściu ujęcia „Północ” (Parkowego) (Gurwin, Krawiec, 2010; Kachnic,
1999). Eksploatacja wód podziemnych w Pilchowie, w rejonie Szczecina, również powoduje
wytworzenie się dośd obszernego leja depresyjnego (JCWPd nr 3). Obniżenie lustra wody
występuje także w okolicach Białogardu – ujęcie Dębczyno – Łęczno oraz w Barwicach
(JCWPd nr 9). Długotrwała i intensywna eksploatacja wód uruchamia często ascenzję wód
zasolonych z podłoża czwartorzędu.
Wody gruntowe w obszarach wysoczyznowych reagują intensywnie i natychmiastowo
na zmiany zasilania infiltracyjnego co powoduje, iż oscylacje wód podziemnych w tych
rejonach mają dużą amplitudę. Poziomy wodonośne związane ze strefami drenażu, mniej
intensywnie reagują na wszelkie zmiany w zasilaniu wodami opadowymi, są bardziej
powiązane z wahaniami zachodzącymi w wodach powierzchniowych. Użytkowe poziomy
wodonośne zwykle występują pod kilkumetrowym nadkładem warstw nieprzepuszczalnych
lub półprzepuszczalnych, zatem ich reakcja na zmiany zasilania infiltracyjnego jest
ograniczona, a jeśli występuje, jej amplituda jest niewielka.
Podczas analizy wahao i tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych
w regionie wodnym Dolnej Ody i Przymorza Zachodniego oprócz rejonu wyspy Uznam, nie
zidentyfikowano obszarów, na których obniżenie lustra wody istotnie wpłynęło na zmianę
zasobów wód podziemnych oraz stworzyło zagrożenie dla ekosystemów zależnych od wód
podziemnych. Analiza tendencji zmian poziomu zwierciadła oraz zasobów wód podziemnych
w obrębie JCWPd dowiodła, iż obserwowane zmiany miały charakter sezonowy oraz
powiązane były z czynnikami klimatycznymi i odnosząc wyniki analiz do wielolecia
nie wpłynęły znacząco na stan i pogorszenie zasobów wód podziemnych (Bącik i in., 2006).
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Rysunek 1. Przestrzenne zróżnicowanie tendencji zwierciadła wody do wznoszenia lub opadania na
tle granic RZGW Szczecin (Bącik i in., 2006)

6. Zarys hydrograficzno-hydrologiczny
6.1 Ogólna charakterystyka
Największą rzeką regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest rzeka
Odra. Odcinek Dolnej Odry o długości 219,4 km rozpoczyna się od ujścia Nysy Łużyckiej,
natomiast kooczy się ujściem Odry do Roztoki Odrzaoskiej. Na odcinku ujściowym rzeka Odra
tworzy skomplikowany układ hydrograficzny. Całkowita długośd sieci hydrograficznej wynosi
ok. 7 528 km. Do największych dopływów Odry w regionie wodnym należą rzeki: Pliszka,
Ilanka, Myśla, Kurzyca, Słubia, Rurzyca, Tywa, Płonia, Ina, Gunica oraz Gowienica. Region
wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje także Zlewisko Bałtyku.
Najistotniejszymi ciekami Przymorza są rzeki: Świna, Dziwna, Rega, Parsęta wraz z Radwią,
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Czerwona oraz Wieprza wraz z największym dopływem Grabową. Na terenie regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zlokalizowany jest Zalew Szczecioski, którego
znaczna częśd znajduje się w granicach Polski (410 km2 z całkowitej powierzchni równej
687 km2). Za specyficzną hydrochemię wód tego akwenu odpowiadają dopływy wód
śródlądowych oraz wymiana wód z morzem. Odra stanowi główny dopływ Zalewu, natomiast
odpływ wód odbywa się trzeba cieśninami: Świną i Dziwną, które uchodzą do Zatoki
Pomorskiej oraz Pianą wpadającą do Zatoki Greifswaldzkiej.
Ponadto na obszarze regionu wodnego znajduje się ponad tysiąc jezior, z czego
największe to jezioro Dąbie, Miedwie, Jamno i Bukowo. W większości są to jeziora rynnowe,
natomiast

jeziora

przybrzeżne

zlokalizowane

są

wzdłuż

wybrzeża

Bałtyku

(www.rzgw.szczecin.pl).
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyróżniono dwa typy
reżimu rzecznego (rys. 2). Dominuje typ śnieżny średnio wykształcony – średni odpływ
miesiąca wiosennego wynosi 130-180% średniego odpływu rocznego. Jedynie we wschodniej
części regionu wodnego występuje typ śnieżny słabo wykształcony – średni odpływ miesiąca
wiosennego nie przekracza 130% średniego odpływu rocznego.
W regionie wodnym przeważają obszary, na których występuje znaczna przewaga
zasilania podziemnego, który stanowi ponad 65% odpływu całkowitego. Jedynie
w południowej części regionu wodnego występuje słaba przewaga zasilania podziemnego –
55-65% (Dynowska, 1994).
Zmiennośd przepływów dobowych oceniono na podstawie odchylenia decylowego
według wzoru:

gdzie: Q10, Q50, Q90 – przepływ o czasie trwania odpowiednio 10%, 50% i 90% (wraz
z wyższymi).
Zmiennośd przepływów dobowych na rzece Odrze i Parsęcie w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest bardzo mała.
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Rysunek 2. Reżim odpływu rzecznego w obszarze działania RZGW w Szczecinie (Dynowska, 1994)

6.2 Jednostki bilansowe regionu wodnego
Opierając się na zaleceniach zawartych w „Metodyce…” (Tyszewski i in., 2008), dla
potrzeb analiz bilansowych przyjęto podział regionu wodnego na mniejsze jednostki
bilansowe, tj. scalone części wód powierzchniowych, wśród których wyróżnia się zlewnie
źródliskowe oraz różnicowe.
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W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego występuje 122 SCWP (78
źródliskowych i 44 różnicowych). Powierzchnie SCWP są bardzo zróżnicowane. Scaloną
częścią wód powierzchniowych regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
która odznacza się największą powierzchnią, jest Myśla od jeziora Myśliborskiego do ujścia
(775 km2). Natomiast SCWP, o najmniejszej powierzchni, jest Kanał Torfowy, którego
powierzchnia jest równa ok. 3 km2.
Zarówno przebieg granic SCWP, jak i odwzorowanie sieci monitoringowej w regionie
wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zobrazowano na mapie nr 1.

6.3 Podział na kategorie wód
Odwzorowanie położenia jednolitych części wód powierzchniowych
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego wydzielono:
 329 jednolitych części wód rzek,
 112 jednolitych części wód jezior,
 4 jednolite części wód przejściowych,
 4 jednolite części wód przybrzeżnych.
Odwzorowanie położenia jednolitych części wód powierzchniowych zobrazowano na
mapie nr 3.

Silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego silnie zmienionych
jednolitych części wód wyznaczono:
 114 jednolitych części wód rzek (zał. 1),
 23 jednolite części wód jezior (zał. 1),
 3 jednolite części wód przejściowych (tab. 5),
 2 jednolite części wód przybrzeżnych (tab. 6).
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyróżniono również
22 sztuczne jednolite części wód rzek.
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Tabela 5. Jednolite części wód przejściowych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Europejski kod
JCWP

Nazwa JCWP

Powierzchnia
2
[km ]

Status

Identyfikacja zmian
morfologicznych
sztucznie ukształtowane ujście silnie
PLTWVWB6
Ujście Dziwny
2,4
nurt kierowany za pomocą
zmieniona
kierownic
sztucznie ukształtowane ujście silnie
PLTWVWB7
Ujście Świny
8,9
nurt kierowany za pomocą
zmieniona
kierownic
PLTWIWB9
Zalew Kamieoski
43,6
naturalna
silnie
droga wodna; infrastruktura
PLTWIWB8
Zalew Szczecioski
407,3
zmieniona
portowa
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW 2010

Tabela 6. Jednolite części wód przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Europejski kod
JCWP
PLCWIIWB6W
PLCWIIIWB9

Nazwa JCWP
Rowy - Jarosławiec
Zachód
Dziwna - Świna

Powierzchnia
2
[km ]

Status

Identyfikacja zmian
morfologicznych

38,8

naturalna

-

58,8

naturalna

w wielu miejscach umacniane
Jarosławiec silnie
PLCWIIIWB7
98,6
brzegi i zabezpieczane przed erozją
Sarbinowo
zmieniona
morską
w wielu miejscach umacniane
Sarbinowo silnie
PLCWIIWB8
153,7
brzegi i zabezpieczane przed erozją
Dziwna
zmieniona
morską
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW 2010

7. Obszary chronione i wykaz wód
Zgodnie z RDW, rejestr obszarów chronionych prowadzony jest dla ochrony
znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyznaczonych w celu
zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. Zapisy RDW dotyczące
m.in. rejestru obszarów chronionych zostały transponowane do prawa polskiego ustawą –
Prawo wodne.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczono obszary, które
zostały ujęte w rejestrze obszarów chronionych, w tym:
 obszary przeznaczone do poboru wód powierzchniowych i podziemnych w celu
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – wyznaczonych na mocy
dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej wymaganej jakości wód
powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w paostwach
członkowskich, transponowanej ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.
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U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.); w obszarze regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczono 2 obszary przeznaczone do poboru wód
powierzchniowych oraz 13 obszarów przeznaczonych do poboru wód podziemnych,
 części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako
kąpieliska – wyznaczone na mocy dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r.
dotyczącej wody w kąpieliskach (uchylona dyrektywą 2006/7/WE z dnia 15 lutego
2006 r. dot. zarządzania jakością wody w kąpieliskach), transponowanej przez ustawę
- Prawo wodne, a w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 października 2002 r. w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad woda
w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530); w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego wyznaczono 47 części wód przeznaczonych do celów
rekreacyjnych,


obszary uznane za wrażliwe oraz obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia
związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których należy ograniczyd odpływ azotu do
tych wód - wyznaczonych na mocy dyrektywy 91/676/EWG transponowanej do
polskiego prawodawstwa poprzez:
o ustawę - Prawo wodne,
o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z późn. zm.),
o ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147,
poz. 1033),
oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw:
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagao, jakim powinny odpowiadad programy działao mających
na

celu

ograniczenie

odpływu

azotu

ze

źródeł

rolniczych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44),
o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia
szkoleo z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479); w obszarze regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczono 1 OSN, który
zlokalizowany jest w zlewni Płoni,
 obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; w tym obszary
wyznaczone na mocy dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie
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ochrony dzikich ptaków (z późn. zm.), transponowanej przez ustawę z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220),
a w szczególności przez:
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 179, poz. 1275),
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226),
oraz na mocy dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (z późn. zm.), transponowanej również
przez ustawę o ochronie przyrody, a w szczególności przez nieaktualne już
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795), uchylone przez
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510); w obszarze regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego występuje 7 774 obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunków.
W przypadku wykazu obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia
komunalnego, stanowiącego element wdrażania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych, zasięg występowania obszaru obejmuje
teren całego kraju. Z uwagi na powyższe mapa wykazu obszarów wrażliwych na substancje
biogenne pochodzenia komunalnego nie została załączona.
Jednocześnie na podstawie artykułu 113 ust. 3 pkt 5 ustawy - Prawo wodne
sporządza się wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków
i mięczaków oraz umożliwiających migracje ryb. Wykaz ten wyznaczono na mocy Dyrektywy
2006/44/WE z dnia 6 września 2006 z w sprawie słodkich wód wymagających ochrony lub
poprawy dla zachowania życia ryb, zmieniającej dyrektywę 78/659/EWG, oraz na mocy
Dyrektywy 79/923/EWG z dnia 30 października 1997 r. o jakości wód wymaganych dla
bytowania skorupiaków i mięczaków, transponowanych ustawą - Prawo wodne,
a w szczególności przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r.
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w sprawie wymagao, jakim powinny odpowiadad wody śródlądowe będące środowiskiem
życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455). W regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczono 96 zbiorników naturalnych, 4 zbiorniki sztuczne
oraz 91 odcinków, które znajdują się na 85 ciekach, przeznaczonych do bytowania ryb.
Graficzne odwzorowanie wykazów przedstawione zostało na mapie nr 4.

8. Charakterystyka społeczno-gospodarcza
8.1 Demografia
W 2008 r. region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zamieszkiwało ok.
1,6 mln mieszkaoców, co stanowi ok. 4% mieszkaoców Polski. 94% ludności regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego stanowią mieszkaocy województwa
zachodniopomorskiego. Pozostałe 6% ludności regionu wodnego stanowią mieszkaocy
województwa lubuskiego i pomorskiego.
Średnia gęstośd zaludnienia na obszarze całego regionu wodnego wynosi 79 osób na
km2, przy czym rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największymi skupiskami
ludności są miasta: Szczecin – 407 tys. i Koszalin – 107 tys. mieszkaoców, w których gęstośd
zaludnienia wynosi ok. 1 300 osób na km2. Najmniejszą gęstością zaludnienia, 30-36 osób na
km2, charakteryzują się powiaty: sulęcioski, drawski, bytowski i łobeski (GUS, 2009).

8.2 Profil gospodarczy i użytkowanie regionu wodnego, w tym identyfikacja głównych
obszarów zabudowanych o zaburzonej retencji
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przeszło 56% powierzchni
obszaru, czyli ok. 11 430 km2 stanowią tereny rolne. Gospodarstwa rolne są dośd duże.
Średnia wielkośd przeciętnego gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 0,01 km2
(1 ha) wynosi 0,27 km2 (27 ha). Najczęściej uprawia się tu zboża, odchodząc jednocześnie od
upraw ziemniaków i buraków cukrowych. Dobrze rozwinięte jest również warzywnictwo,
gdzie dominującymi uprawami są kapusta, marchew i cebula. Wielkośd hodowli zwierząt
gospodarskich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wynosi ponad
270 tys. DJP. Średnia wielkośd DJP/ha użytków rolnych w regionie wodnym wynosi 0,24.
Natomiast największa średnia liczba DJP/ha użytków rolnych, wynosząca 1,02 przypada na
gminę Maszewo w powiecie krośnieoskim (województwo lubuskie), niewiele mniej – 0,93
występuje w gminie Sławno w powiecie sławieoskim (województwo zachodniopomorskie).
Natomiast najmniejszą ilością DJP/ha użytków rolnych (0,01) charakteryzuje się gmina
Dziwnów w powiecie kamieoskim (województwo zachodniopomorskie). Dane o wielkości
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hodowli zwierząt gospodarskich pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r.
(www.stat.gov.pl). Lasy porastają ok. 7 530 km2 (753 000 ha), tj. prawie 37% powierzchni
regionu wodnego. Tereny zantropogenizowane stanowią niewiele ponad 500 km2
(50 000 ha) tj. prawie 2,5% obszaru regionu wodnego. Największym ośrodkiem
przemysłowym w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest Szczecin,
pełniący również rolę dużego morskiego portu handlowego.
Pozostały obszar regionu wodnego, czyli ok. 4,5% tj. prawie 940 km2 (94 000 ha) zajmują
tereny wodne oraz strefy podmokłe.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obszarem o zaburzonej
retencji naturalnej jest przede wszystkim Szczecin, w którym większośd powierzchni pokrywa
asfalt albo beton. Na obszarach tych utrudnione jest wsiąkanie wód opadowych, co skutkuje
zwiększonym spływem powierzchniowym. W aglomeracjach współczynnik spływu z dachów
wynosi ok. 0,95, natomiast z asfaltobetonu ok. 0,85.

9. Kierunki

rozwoju

wynikające

z

analizy

wojewódzkich

planów

zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki wodnej
Kierunki rozwoju obszaru położonego w granicach regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego opracowano wykorzystując istniejące wojewódzkie plany
zagospodarowania przestrzennego. Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
obejmuje 77,7% województwa zachodniopomorskiego, 9,8% województwa lubuskiego i 6,8%
województwa pomorskiego. Analizie poddano programy i zamierzenia z zakresu gospodarki
wodnej i ściekowej, ochrony wód, gospodarki odpadowej oraz planowanych inwestycji
mogących stanowid źródła zagrożeo dla środowiska wodnego.

Województwo zachodniopomorskie
Jako główny cel opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego wyszczególniono poprawę stanu środowiska. Do podstawowych
kierunków związanych z dziedziną gospodarki wodnej zaliczono:
 tworzenie wspólnych projektów w ramach Regionu Morza Bałtyckiego
dotyczących intensyfikacji transportu morskiego i współpracy w polityce
regionalnej,
 nawiązanie współpracy międzyregionalnej województwa z regionami Danii
i innych

krajów

nadbałtyckich

(Rosji,

intensyfikacja współpracy ze Szwecją,
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 rozwój infrastruktury małych portów morskich,
 modernizacja odrzaoskiej drogi wodnej,
 przygotowanie projektu budowy kanału Odra – Dunaj,
 intensyfikacja turystycznego wykorzystania walorów województwa, szczególnie
obszarów pojezierzy,
 opracowanie planów ochrony obszarów chronionych z udziałem samorządu
województwa w celu realizacji polityki przestrzennej województwa,
 współpraca w zakresie transgranicznych obszarów chronionych,
 udrożnienie i renaturyzacja dolin rzecznych w celu odtworzenia populacji cennych
gatunków ryb i możliwości rozwoju turystyki,
 wykorzystanie potencjału rzek przymorskich dla potrzeb hydroenergetycznych ze
szczególnym uwzględnieniem istniejących budowli piętrzących,
 odtworzenie systemów wodno-błotnych w celu polepszenia stosunków wodnych
na obszarach rolniczych,
 objęcie

szczególną

ochroną

płytkich

zbiorników

wód

podziemnych,

nieposiadających odporności na zanieczyszczenia z powierzchni,
 modernizacja portu w Świnoujściu.
Główne problemy powodujące zanieczyszczenie środowiska wodnego to:
 zrzuty z sieci kanalizacji miejskiej i wiejskiej,
 zrzuty z zakładów przemysłowych,
 spływy powierzchniowe,
 wzrost eutrofizacji,
 intensyfikacja rolnictwa poprzez nawodnienia,
 brak kanalizacji.
W celu poprawy stanu środowiska wodnego wymieniono konkretne działania:
 ochrona głównych zbiorników wód podziemnych
 ochrona przeciwpowodziowa poprzez:
o modernizację i przebudowę wałów (obszar ujścia Odry, rzek wpływających do
Odry, obszaru Jeziora Dąbie, terenów przyujściowych rzek Parsęty, Regi
i Wieprzy, 3 km Zalewu Szczecioskiego – Kanał Torfowy, 9,5 km wałów wzdłuż
Odry – Cedynia, 8 km wałów Skolwin – Jasienica, 5 km wałów Odry – Police,
Międzyodrze – 40 km, Wyspa Pucka 6 km, Żabnica – Łubnica – autostrada
3,5 km, Gryfino 3,5 km),
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o budowę wałów lub zbiorników retencyjnych w Szczecinie, Gryfinie,
Trzebiatowie, Białogardzie, Sławnie, Kołobrzegu, Darłowie i Stargardzie
Szczecioski np. Zbiornik Strachocin,
o przeniesienie wsi lub zabudowao znajdujących się bezpośrednio w Dolinie
Odry,
o kontynuacja zadao wynikających z programu ochrony brzegów morskich,
o budowa wrót sztormowych w ujściu Świny do morza,
o opracowanie planu ochrony przed powodzią przez Krajowy i Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej do 2015 r.,
 ochrona zasobów wód – ilościowej i jakościowej oraz zwiększenie wykorzystania
zasobów,
 ochrona ilości i jakości wód podziemnych poprzez stworzenie na istniejących
GZWP Obszarów Najwyższej Ochrony ONO oraz Obszarów Wysokiej Ochrony
OWO,
 modernizacja i rozbudowa portów (m.in. wejścia do portu Kołobrzeg),
 budowa portu rzecznego na obszarze Portu Szczecin,
 rozwój turystyki żeglarskiej – małe porty i przystanie,
 rozwój

turystyki

wodnej

poprzez

zachowanie

i

poprawę

parametrów

technicznych,
 rozwój systemu tranzytowego,
 regulacja koryta Odry,
 budowa stopnia piętrzącego,
 modernizacja mostów w Szczecinie (umożliwienie podnoszenia i obracania
przęseł),
o most kolejowy zwodzony – Podjuchy,
o most drogowy zwodzony – Długi,
o most kolejowy obrotowy,
 modernizacja Odrzaoskiej Drogi Wodnej oraz dróg wodnych na Zalewie
Szczecioskim, Zalewie Kamieoskim, Jeziorze Dąbie,
 uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez modernizację, rozbudowę oraz
budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej,
 ochrona brzegów jeziora Dąbie.
Do głównych zadao z zakresu gospodarki odpadami należą:
 utworzenie zakładów gospodarowania odpadami,
 budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Szczecinie i Koszalinie,
 budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
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 budowa zakładów utylizacji odpadów przemysłowych, w tym budowa
regionalnego zakładu utylizacji odpadów biodegradowalnych w Glicku oraz
ogólnodostępnego składowiska odpadów przemysłowych,
 utworzenie punktów zbierania odpadów niebezpiecznych,
 rekultywacja istniejących składowisk,
 ograniczenie wytwarzania odpadów,
 modernizacja wysypiska śmieci w Sianowie.

Województwo lubuskie
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego skupiono się
na kilku podstawowych problemach związanych z gospodarką wodną:
 zanieczyszczenie rzek poprzez związki azotu, fosforu, skażenia bakteriologiczne
i inne,
 zagrożenie powodziowe,
 brak odpowiednich urządzeo hydrotechnicznych,
 gospodarka komunalna.
W związku z w/w problemami sformułowano konkretne cele, do których należą m.in.:
 ochrona przed zanieczyszczeniem,
 zapewnienie ludziom wody do picia,
 przywrócenie dobrej jakości wodom powierzchniowym,
 racjonalne gospodarowanie wodą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 ochrona wód przed zasoleniem,
 ochrona terenów bagiennych i torfowisk.
Aby wyszczególnione cele mogły zostad osiągnięte należy się skupid na realizacji
konkretnych działao, mających na celu ochronę zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych. Zalicza się do nich:


wodochronną gospodarkę w zlewniach poprzez:
o ustanowienie zasad ochrony źródlisk i wód podziemnych,
o brak regulacji rzek o ile nie będzie to zagrażad ochronie przeciwpowodziowej
i gospodarce.

 energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych Odry i dopływów,
 budowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
 budowę i modernizację sieci wodociągowej,
 ochronę przed powodzią poprzez:
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o zwiększenie stopnia retencji,
o utworzenie systemu monitoringu i ostrzegania,
o ochronę terenów zalewowych oraz znajdujących się na nich oczyszczalni
ścieków i ujęd wód,
o przeniesienie zabudowao z terenów zalewowych,
o budowę kanałów mających służyd do odprowadzania wód powodziowych.
W sektorze gospodarki odpadami należy podjąd działania w zakresie:
 odpadów komunalnych,
 odpadów przemysłowych,
 unieszkodliwiania odpadów,
 ulepszenia systemu zbierania i gromadzenia odpadów.

Województwo pomorskie
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego określono
podstawowe zasady służące ochronie stanu środowiska wodnego:
 gospodarowanie zasobami wodnymi prowadzid w granicach zlewni i dorzeczy na
podstawie warunków korzystania z wód,
 zaopatrzenie ludności w wodę o odpowiedniej jakości,
 ochrona przed skutkami suszy,
 ochrona przeciwpowodziowa skupiająca się na remoncie i modernizacji wałów
przeciwpowodziowych, pomp odwadniających oraz budowli hydrotechnicznych,
 poprawa jakości wody dostarczanej przez wodociągi.
Wśród głównych zadao związanych z gospodarka wodną wymienione zostały:
 ochrona wód morskich i powierzchniowych przed eutrofizacją,
 ochrona źródlisk oraz zasobów wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
o poprawę stanu ujęd wód pitnych oraz ustanowienie stref i obszarów
chronionych,
o dostosowanie jakości wody do obowiązujących norm,
o ochronę Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
o modernizację urządzeo melioracyjnych,
o ograniczenie zrzutu ścieków,
o ochronę jezior,
o ochronę torfowisk, bagien, mokradeł,
o utworzenie stref ochronnych ujęd wód,
40

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

 ograniczenie regulacji rzek,
 zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych.
Do zadao z zakresu gospodarki odpadami, służącym ochronie stanu środowiska zaliczono:
 likwidację nielegalnych składowisk,
 budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 opracowanie regionalnych i lokalnych Planów Gospodarowania Odpadami,
 selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz wzmożoną inwentaryzację
odpadów zawierających azbest.

10. Ocena stanu jednolitych części wód
10.1 Wody powierzchniowe
Ocena stanu jednolitych części wód rzek
Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzek wykonana została
w 2008 roku w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1008) i opublikowana w pracy pn. „Ocena stanu wód…” (GIOŚ, 2009).
Zgodnie z rozporządzeniem ocenie poddane zostały wszystkie części wód rzek. Ocenę
stanu ekologicznego, stanu chemicznego i ogólnego stanu wód dla części wód
nie monitorowanych, określono przez porównanie na podstawie wyników uzyskanych dla
innej monitorowanej jednolitej części wód przy założeniu, że należy ona do tej samej
kategorii, ma taki sam typ i znajduje się pod takim samym wpływem, wynikającym
z działalności człowieka. Wyniki oceny, w odniesieniu do jednolitych części wód
powierzchniowych przedstawiono w tabelach 7 – 10.
Tabela 7. Klasyfikacja elementów biologicznych jakości wód na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych
KLASA

liczba części wód
w regionie wodnym

brak
danych

I

II

III

IV

16

253

12

20

28

V

RAZEM
329

Źródło: Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych w latach 2008 - 2010 – rzeki, GIOŚ, 2009
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Tabela 8. Klasyfikacja elementów fizyko – chemicznych jakości wód na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych
KLASA

liczba części wód
w regionie wodnym

I

II

III-V

RAZEM

3

54

272

329

Źródło: Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych w latach 2008 - 2010 – rzeki, GIOŚ, 2009

Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych stanu wód
Ze względu na brak danych elementy hydromorfologiczne zostały pominięte przy
ocenie stanu/potencjału ekologicznego.
Tabela 9. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzek na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych
STAN/POTENCJAŁ
brak danych

dobry
i powyżej
dobrego

umiarkowany

słaby

zły

RAZEM

liczba części wód
w regionie
16
47
238
28
329
wodnym
Źródło: Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych w latach 2008 - 2010 – rzeki, GIOŚ, 2009

Tabela 10. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP rzek na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych
STAN

liczba części wód
w regionie wodnym

dobry

nie osiągający
dobrego

RAZEM

295

34

329

Źródło: Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych w latach 2008 - 2010 – rzeki, GIOŚ, 2009

Wyniki oceny zgodnej z rozporządzeniem w odniesieniu do JCW przedstawiono na
mapach nr 9 – 12.
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Bardzo istotny jest fakt, iż wyniki oceny stanu sporządzone przez GIOŚ nie są tożsame
z oceną stanu przyjętą w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce.
W ramach PGW ocena stanu została przedstawiona w oparciu o wykonane w ramach
wdrażania RDW dokumenty, tj. „Opracowanie analizy presji…” (IMGW, PIG, IOŚ, 2007).
Ponadto, z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych, w trakcie prac planistycznych, ocena stanu została uszczegółowiona
o dodatkowe materiały przekazane przez GIOŚ, m.in. „Ocenę stanu wód…” (GIOŚ, 2009) oraz
w oparciu o dane pochodzące z regionalnych zarządów gospodarki wodnej poparte
konsultacjami z terenowo odpowiedzialnymi jednostkami WIOŚ.
Przyjęta w ramach PGW ocena stanu była zasadniczym elementem w zakresie
wykonania ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód
oraz wyznaczenia odstępstw od celów środowiskowych. Zatem wyniki tych prac nie są
adekwatne do wyników oceny stanu z opracowania pn.: „Ocena stanu wód…” (GIOŚ, 2009).
Tabela 11. Ocena ogólna stanu JCWP rzek
liczba części wód w regionie wodnym
STAN OGÓLNY

oprac. pn. "Ocena stanu wód…"
(GIOŚ, 2009)

PGW (KZGW, 2010)

dobry

26

115

zły

287

214

brak danych

16

-

RAZEM
329
329
Źródło: Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych w latach 2008 - 2010 – rzeki, GIOŚ, 2009 r. oraz PGW na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
2010

Szczegółowe zestawienie rozbieżności wyników oceny stanu JCWP rzek z PGW oraz
z opracowania pn. „Ocena stanu wód…” (GIOŚ, 2009) przedstawiono w pliku Excel (zał. 2).
Klasyfikacja stanu fizyko – chemicznego wybranych wskaźników jakości wód
W ramach charakterystyki regionów wodnych, opracowano również klasyfikację
stanu fizyko – chemicznego wybranych wskaźników jakości wód wynikającą z konieczności
wykonania jakościowego bilansu wodnogospodarczego.
Podstawę oceny (klasyfikacji) stanu fizyko – chemicznego jakości wód stanowiły dane
pomiarowe z badao wykonanych w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska, przez
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Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w 2008 r. w przekrojach pomiarowo –
kontrolnych.
Bazując na zaleceniach zawartych w „Metodyce…” (Tyszewski i in., 2008) przyjęto
następujące założenia:


zakres głównych wskaźników jakości wód do analizy obejmuje: BZT5, fosfor ogólny i azot
ogólny,



jako stężenia miarodajne wskaźników zanieczyszczeo, przyjęto stężenia odpowiadające
percentylowi 90 % w przypadku co najmniej 12 pomiarów w roku oraz wartości najmniej
korzystne w przypadku liczby pomiarów mniejszej niż 12, zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008),



jako stężenia graniczne umożliwiające dokonanie klasyfikacji stanu wód przyjęto wartości
graniczne stężeo wskaźników, zgodnie z załącznikiem nr 1 przedmiotowego
rozporządzenia Ministra Środowiska.
Zestawienie wyników klasyfikacji stanu fizyko – chemicznego wybranych wskaźników

jakości wód przedstawiono w pliku Excel (zał. 3).
Ocena stanu jednolitych części wód jezior
W latach 2007-2008 Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska przeprowadziły
badania na podstawie których, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20
sierpnia

2008

r.

w sprawie

sposobu

klasyfikacji

stanu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) GIOŚ wykonał ocenę stanu ekologicznego
jezior. Wyniki tej oceny przedstawiono w tabeli 12.
Tabela 12. Klasyfikacja stan ekologicznego JCWP jezior na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych
STAN
brak
danych

bardzo
dobry

dobry

umiarkowany

liczba jednolitych
części wód
105
1
1
w regionie
wodnym
Źródło: Opracowano na podstawie danych GIOŚ z lat 2007-2008
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2

słaby

zły

RAZEM

2

1

112
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10.2 Wody podziemne
Ocena stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód podziemnych
wykonana została w 2008 roku w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) i opublikowana w „Raporcie…” (Hordejuk i in., 2008).
Ocena ta jest sporządzona dla podziału na 161 JCWPd.
Wyniki oceny stanu, w części oceny stanu ilościowego, opublikowane w „Raporcie…”
(Hordejuk i in., 2008) nie są tożsame z oceną stanu ilościowego przyjętą w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. W PGW ocenę stanu ilościowego
jednolitych części wód podziemnych przyjęto z „Opracowania analizy presji…” (IMGW, PIG,
IOŚ, 2007).
Obecnie obowiązujący jest podział na 172 JCWPd, dla którego nie wykonano oceny
stanu wód podziemnych.

10.3 Obszary chronione
Monitorowanie stanu ochrony obszarów wyznaczonych na mocy Dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory, odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi w krajowym dokumencie
transponującym zapisy w/w dyrektyw tj. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
Dla pozostałych obszarów chronionych wymienionych w załączniku IV RDW, tj. dla:
 obszarów wyznaczonych na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do picia
przez ludzi,
 części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym wyznaczonych jako
kąpieliska na mocy dyrektywy 76/160/EWG,
 obszarów wrażliwych na substancje biogenne, w tym wyznaczonych jako strefy
wrażliwe na mocy dyrektywy 91/676/EWG oraz obszarów wyznaczonych jako tereny
wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG,
 obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
prowadzona jest ocena stanu wód powierzchniowych znajdujących się na ich obszarze.
Zakres i sposób badao oraz kryteria oceny stanu wód rzecznych określają rozporządzenia do
ustawy - Prawo wodne:
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o rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania
wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093);
o rozporządzenie MŚ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagao, jakim
powinny odpowiadad wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz.
1728);
o rozporządzenie MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz.
1008);
o rozporządzenie MŚ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia

monitoringu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych

i podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 81, poz. 685);
o rozporządzenie MŚ z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018).
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie przedmiotowych zadao wynikających z w/w
aktów prawnych są służby Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do tej pory ocena
stanu obszarów chronionych nie została wykonana.

11. Podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływao antropogenicznych
i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych
11.1 Punktowe źródła emisji zanieczyszczeo
Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód są ścieki z punktowych
źródeł zanieczyszczeo. Wśród nich wyróżniamy ścieki komunalne, ścieki gospodarcze
pochodzących z innych rodzajów działalności człowieka oraz z zakładów przemysłowych.
Ścieki te są w różnym stopniu oczyszczane i odprowadzane bezpośrednio do wód lub za
pośrednictwem dopływów.
W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostało
zinwentaryzowanych ok. 3 405 punktów zrzutu ścieków posiadających pozwolenia
wodnoprawne, zlokalizowanych w zlewniach bilansowych, w następujących ilościach:


Ina (SZ08) – ok. 541 punktów,



Parsęta (SZ14) – ok. 443 punkty,



Międzyodrze – Zalew Szczecioski – wyspy Wolin i Uznam (SZ02) – ok. 355
punktów,
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Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry (SZ10) – ok. 305 punktów,



Płonia (SZ07) – ok. 278 punktów,



Rega i przyległe Przymorze (SZ12) – ok. 258 punktów,



Wieprza i przyległe Przymorze (SZ16) – ok. 256 punktów,



Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno (SZ15) – ok. 235 punktów,



Rurzyca – Tywa (SZ06) – ok. 199 punktów,



Myśla (SZ04) – ok. 133 punkty,



Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża (SZ11) – ok. 126
punktów,



Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Lubooski (SZ03) – ok. 115 punktów,



Gowienica (SZ09) – ok. 72 punkty,



Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie do Parsęty (SZ13) – ok. 38 punktów,



Kurzyca – Słubia (SZ05) – ok. 28 punktów,



Odra graniczna do Widuchowej (SZ01) – ok. 23 punkty.

W obszarze regionu wodnego zrzucane są następujące rodzaje ścieków:


opadowe – ok. 2 136 punktów,



komunalne – ok. 292 punkty,



przemysłowe – ok. 153 punkty,



stawy pstrągowe – ok. 102 punkty,



inne – ok. 722 punkty.

Rozpiętośd wielkości zrzucanych ścieków opadowych jest bardzo wysoka, od
2,31·10-7 m3/s do 34,6 m3/s, natomiast zrzuty ze stawów pstrągowych kształtują się od
5·10-3 m3/s do 3 m3/s. Największa ilośd zrzucanych ścieków przemysłowych pochodzi
z Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” – 68 m3/s, natomiast największą ilośd ścieków
komunalnych zrzuca komunalna oczyszczalnia ścieków – Zakłady Chemiczne „Police” –
1,93 m3/s.
Punkty zrzutu ścieków zlokalizowane w regionie wodnym zobrazowano na mapie
nr 5.

11.2 Rozproszone źródła emisji zanieczyszczeo
W regionie wodnym niekorzystny wpływ na jakośd wód wywierają również
niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzące od ludności
niepodłączonej do kanalizacji. Na skutek dopływu ścieków nieoczyszczonych do wód
obserwuje się zwiększone stężenia substancji biogennych oraz zły stan sanitarny wód.
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Łączna liczba ludności niepodłączonej do kanalizacji w obrębie regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wynosi ok. 420 334 osoby, co stanowi ok. 26% ogólnej
liczby mieszkaoców. Wszyscy mieszkaocy gmin: Dobrzany, Chociwel i Nowe Warpno
w województwie zachodniopomorskim nie są podłączeni do kanalizacji. Natomiast najniższa
liczba mieszkaoców niepodłączonych do kanalizacji zamieszkuje gminę Kołobrzeg (ok. 1,5%)
oraz gminę Barlinek (ok. 3%) w województwie zachodniopomorskim. W głównych miastach
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego liczba ludności niepodłączonej do
kanalizacji kształtuje się następująco: w Koszalinie – ok. 5,5%, w Świnoujściu – ok. 7%,
natomiast w Szczecinie wynosi ok. 12,5%.
Łączna liczba ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie w obrębie regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wynosi ok. 652 891 osób, co stanowi ok. 41%
ogólnej liczby mieszkaoców. Wszyscy mieszkaocy gmin: Chociwel, Dobra, Dobrzany,
Golczewo, Nowe Warpno, Police, Suchao, Trzciosko Zdrój oraz Węgorzyno w województwie
zachodniopomorskim nie są obsługiwani przez oczyszczalnie. Natomiast najniższa liczba
ludności nie obsługiwanej przez oczyszczalnie zamieszkuje gminy Barwice, Chojna, Kępice
i Miastko. W głównych miastach regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
udział ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie kształtuje się następująco: Koszalin –
ok. 1%, Świnoujście – ok. 3%, Szczecin wynosi ok. 12,5%.
Procent ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego w podziale na SCWP zobrazowano na mapie nr 8. Procentowy
udział mieszkaoców niepodłączonych do kanalizacji i nieobsługiwanych przez oczyszczalnie
w poszczególnych SCWP obliczono jako średnią ważoną, gdzie wagą była powierzchnia
terenów, które uznano za zamieszkałe, tj. strefy zurbanizowane (zabudowa zwarta i luźna),
grunty orne poza zasięgiem urządzeo nawadniających, sady i plantacje, łąki, złożone systemy
upraw i działek oraz tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności
naturalnej (CORINE Land Cover) w poszczególnych fragmentach gmin należących do SCWP.
Dane dotyczące ludności zamieszkałej w poszczególnych gminach pochodzą z Banku Danych
Regionalnych z 2008 r.

11.3 Obszarowe źródła emisji zanieczyszczeo
Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł
rolniczych
Wpływ na jakośd wód w regionie wodnym wywierają dopływające obszarowo
zanieczyszczenia z użytków rolnych. Skutkiem nieprawidłowo prowadzonej działalności
rolniczej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, związkami azotu,
powodujące proces eutrofizacji wód powierzchniowych. Wielkośd ładunku substancji
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biogennych dopływająca do wód zależy w dużej mierze od sposobu zagospodarowania
regionu wodnego oraz intensywności rolnictwa. Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych
jaki i naturalnych zmniejszyło się w ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla nadal
generują źródła zanieczyszczeo.
Zanieczyszczenie wód związkami azotu uniemożliwia wykorzystanie ich do poboru
w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub rekreacyjnie, ale również stanowi
zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych.
W regionie wodnym obecnie wyznaczono jeden obszar szczególnie narażony na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych – OSN w zlewni Płoni
o powierzchni 925,4 km 2, który został przestawiony na mapie nr 4.
Zużycie nawozów sztucznych
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w 2008 r. na 0,01 km2
(1 ha) użytków rolnych zużyto średnio 75,7 kg nawozów azotowych i 24,6 kg nawozów
fosforowych w przeliczeniu na czysty składnik. Średnią wielkośd zużycia azotu i fosforu
w regionie wodnym obliczono jako średnią ważoną, gdzie wagą była powierzchnia użytków
rolnych (CORINE Land Cover) w poszczególnych fragmentach województw należących do
regionu wodnego. W tabeli 13 i 14 przedstawiono zużycie nawozów mineralnych w kg/ha
użytków rolnych w latach 2002 – 2008 (www.stat.gov.pl).
Tabela 13. Zużycie nawozów azotowych w latach 2002 – 2008
Zużycie nawozów azotowych
2
w kg N na 0,01 km (1 ha) użytków rolnych na rok
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
61,9 56,4 61,4 63,8 61,6 63,9 73,9
63,4 59,6 59,8 61,5 68,0 69,1 70,7
65,7 63,7 63,0 66,5 65,8 68,8 76,0

województwo
lubuskie
pomorskie
zachodniopomorskie
średnia ważona po powierzchni użytków rolnych
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Źródło: Opracowano na podstawie BDR.

65,4

63,2

62,8

66,2

65,7

68,6

75,7

Tabela 14. Zużycie nawozów fosforowych w latach 2002 – 2008
województwo
lubuskie
pomorskie
zachodniopomorskie
średnia ważona po powierzchni użytków
rolnych w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego
Źródło: Opracowano na podstawie BDR.

Zużycie nawozów fosforowych
2
w kg P na 0,01 km (1 ha) użytków rolnych na rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
19,6
20,5
24,5
25,6
25,3
25,2
30,4
31,8
29,9
27,9
27,3
27,6
24,8
26,7
18,1
17,3
17,1
19,5
17,8
22,1
24,2
18,8
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Depozycja zanieczyszczeo z atmosfery
Roczne obciążenie powierzchniowe regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego ładunkami azotu ogólnego i fosforu ogólnego, wniesionymi przez opady
atmosferyczne w 2008 r., opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska
uzyskanych w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska. Roczne obciążenie
powierzchniowe ładunkami azotu ogólnego wynosiło 1066 – 1379 [kg N/km2] (10,66 – 13,79
[kg N/ha]), natomiast ładunkami fosforu ogólnego 27,9 – 54,6 [kg P/km2] (0,279 – 0,546 [kg
P/ha]).
Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami azotu ogólnego i fosforu ogólnego
przedstawiono na rysunku 3 i 4.

Rysunek 3. Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami azotu ogólnego *kg N/ha] wniesionymi
przez opady atmosferyczne w 2008 r. (Opracowano na podstawie danych Inspekcji
Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska)
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Rysunek 4. Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami fosforu ogólnego *kg P/ha] wniesionymi
przez opady atmosferyczne w 2008 r. (Opracowano na podstawie danych Inspekcji
Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska)

11.4 Pobory wody
Wody powierzchniowe
Jednym ze źródeł zaopatrzenia w wodę przemysłu i rolnictwa są zasoby wód

powierzchniowych. Użytkowanie wód w zakresie poborów wody w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego zobrazowano na mapie nr 5. Lokalizacja poborów wód została
przyjęta wg bazy danych RZGW.
W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostało
zinwentaryzowanych ok. 728 ujęd wód powierzchniowych, posiadających pozwolenia
wodnoprawne, zlokalizowanych w zlewniach bilansowych w następujących ilościach:


Parsęta (SZ14) – ok. 152 punkty,



Wieprza i przyległe Przymorze (SZ16) – ok. 100 punktów,



Ina (SZ08) – ok. 75 punktów,



Rega i przyległe Przymorze (SZ12) – ok. 64 punkty,



Rurzyca – Tywa (SZ06) – ok. 48 punktów,



Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno (SZ15) – ok. 48 punktów,



Międzyodrze – Zalew Szczecioski – wyspy Wolin i Uznam (SZ02) – ok. 47 punktów,
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Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Lubooski (SZ03) – ok. 42 punkty,



Płonia (SZ07) – ok. 38 punktów,



Myśla (SZ04) – ok. 27 punktów,



Gowienica (SZ09) – ok. 25 punktów,



Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry (SZ10) – ok. 19 punktów,



Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża (SZ11) – ok. 13
punktów,



Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie do Parsęty (SZ13) – ok. 13 punktów,



Kurzyca – Słubia (SZ05) – ok. 11 punktów,



Odra graniczna do Widuchowej (SZ01) – ok. 6 punktów.

Pod względem celu poboru wód powierzchniowych, w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego wyróżniono:
 komunalne – 2 punkty,
 służące nawodnieniom – ok. 105 punktów,
 przemysłowe – ok. 106 punktów,
 stawy karpiowe – ok. 360 punktów,
 stawy pstrągowe – ok. 106 punktów,
 stawy karpiowe/stawy pstrągowe – 1 punkt,
 stawy karpiowe/nawodnienia – 2 punkty,
 inne – ok. 46 punktów.
Spośród zinwentaryzowanych ujęd wód powierzchniowych tylko 2 (w tym jedno
rezerwowe) ujmują wody wykorzystywane do celów komunalnych. Ujęcie zlokalizowane jest
w miejscowości Żelewo (zlewnia bilansowa Płoni), gdzie woda czerpana jest z jeziora
Miedwie, w celu zaopatrzenia w wodę największego miasta regionu wodnego – Szczecin.
Ujęcie to posiada strefę ochronną. Drugie ujęcie, rezerwowe znajduje się w miejscowości
Kurów-Ustrowo (zlewnia bilansowa Międzyodrza - Zalewu Szczecioskiego - wysp Wolin
i Uznam).
W regionie wodnym występuje wyraźne zróżnicowanie wielkości poboru wód
powierzchniowych. Największą wydajnością charakteryzuje się ujęcie zlokalizowane
w Nowym Czarnowie, którego użytkownikiem jest Zespół Elektrowni „Dolna Odra” (Qśr –
45,49 m3/s).
W tabeli 15 przedstawiona została charakterystyka statystyczna danych zawartych
w pozwoleniach wodnoprawnych.
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Tabela 15. Analiza statystyczna ujęd wód powierzchniowych, dla których obowiązują pozwolenia
wodnoprawne, w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
3

Qśr [m /s]
Ilośd danych
150
-7
Minimum
5,8·10
Maximum
45,49
Źródło: Opracowano na podstawie pozwoleo wodnoprawnych

3

Qmax [m /s]
73
0,0001
68

Wody podziemne
Ujęcia wód podziemnych stanowią podstawę zaopatrzenia regionu wodnego w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Według stanu na 2008 r. w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego jest zlokalizowanych 1751 eksploatowanych ujęd wód
podziemnych wykorzystywanych zarówno do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, na
potrzeby przemysłu oraz rolnictwa. Przeważająca częśd ujęd wód zlokalizowana jest na
obszarze województwa zachodniopomorskiego (1559 ujęd). W województwie pomorskim
zlokalizowanych jest 110 ujęd, a w lubuskim 82 ujęcia.
W 2007 r. sporządzono Wykaz wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia identyfikujący w regionie wodnym 1178 ujęd wód
podziemnych. Przy tworzeniu Wykazu wód… (mat. arch. RZGW, 2007) uwzględniono ujęcia
eksploatowane z poborem powyżej 10 m3/dobę lub zaopatrujące w wodę do spożycia co
najmniej 50 osób oraz ujęcia awaryjne i planowane do tego zaopatrzenia w przyszłości, jak
również ujęcia wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcji żywności.
Według danych z 2008 r. najwięcej ujęd jest zlokalizowanych w powiecie koszalioskim
- 194 (w tym 120 do zaopatrzenia w wodę do spożycia), świdwioskim - 130 (w tym 90 j.w.),
stargardzkim 127 ( w tym 81 j.w.), gryfioskim - 117 (w tym 92 j.w.), najmniej w krośnieoskim
(1) i gorzowskim (8) położonych jedynie częściowo w regionie wodnym.
Uwzględniając podział według podanego wieku ujętego poziomu wodonośnego,
zgodnie z zestawieniem pozwoleo wodnoprawnych, ilośd ujęd wody jest następująca (rys. 7):


z utworów czwartorzędu – 1580 ujęd (w tym 1016 do celów komunalnych);



z utworów czwartorzędu i neogenu/paleogenu – 31 ujęd (w tym 22 do celów
komunalnych);



z utworów neogenu/paleogenu (trzeciorzędu) – 78 ujęd (w tym 55 do celów
komunalnych);



z utworów czwartorzędu i kredy – 1 ujęcie; (w tym 1 do celów komunalnych);



z utworów czwartorzędu i jury – 12 ujęd (w tym 10 do celów komunalnych);



z utworów kredy – 16 ujęd (w tym 12 do celów komunalnych);
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z utworów jury – 32 ujęd (w tym 17 do celów komunalnych).

W regionie wodnym Dolnej Odry i przymorza Zachodniego występuje wyraźne
zróżnicowanie wydajności ujęd. Obok licznych wodociągów grupowych zaopatrujących
w wodę po kilka, a nawet kilkanaście miejscowości istnieje szereg ujęd zaopatrujących
poszczególne jednostki osadnicze. Spotykane są również ujęcia, które dostarczają wodę
poszczególnym częściom miejscowości posiadających nawet po kilka ujęd o charakterze
komunalnym (Rzepin, Świdwin, Połczyn Zdrój). Duża częśd to ujęcia wielootworowe
składające

się

z

kilku

a

nawet

kilkunastu

współpracujących

ze

sobą

studni.

Najprawdopodobniej liczba ujęd wód podziemnych na obszarze regionu wodnego nie będzie
w przyszłości znacząco się zwiększała. Wysoki stopieo poboru wód z utworów
czwartorzędowych podyktowany jest ich szerokim rozprzestrzenieniem, względnie
niewielkimi kosztami wykonania studni, oraz zwykle korzystnymi warunkami zasilania.
W zdecydowanej większości ujęd, wody z utworów czwartorzędowych, muszą byd
uzdatniane z uwagi na zwiększoną zawartośd związków żelaza i manganu.
Spośród istniejących ujęd wód podziemnych 1144 ujmuje wody podziemne
wykorzystywane do celów komunalnych, 125 do celów przemysłowych, a 552 wskazano jako
ujęcia do celów „innych”. Rozbieżnośd z całkowitą ilością ujęd (1751) wynika z faktu, że
w przypadku 8 ujęd zaliczono je równocześnie do komunalnych i przemysłowych, podobnie
47 ujęd zaliczono do komunalnych i innych, a 16 do przemysłowych i innych. Tylko jedno
ujęcie (nr 16310120 w Zielinie pow. bytowski) zaliczono natomiast do wszystkich trzech
kategorii.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na ogólną liczbę 1751 ujęd
pozwolenia wodnoprawne ma 1535 ujęd czyli 88%, a uwzględniając także ujęcia o poborze
okresowym są to 1644 pozwolenia co stanowi 94%. Wydane zostały pozwolenia
wodnoprawne na pobór wód podziemnych łącznie - w zależności od okresu wydania
pozwolenia i rodzaju zawartych w nim danych - w wysokości 505 784 m3/d. Z czego suma
średnich wartości dobowych i suma maksymalnych wartości godzinowych są następujące
(tab. 16):
- Qśr = 360162,0 m3/d, Qmax = 33 605,4 m3/h;
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Tabela 16. Analiza statystyczna ujęd wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Qśr
3
[m /h]

Qśr
3
[m /d]

Qmax
3
[m /h]

Qmax
3
[m /d]

Ilośd danych

-

1127

1189

784

Suma

-

360162,0

33 605,4

361 905,

Średnia
arytmetyczna

-

319,6

28,3

461,6

Minimum

-

0,48

0,072

0,86

Maximum

-

43 200

2 550

37 440

Źródło: Opracowano na podstawie pozwoleo wodnoprawnych
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Tabela 17. JCWPd w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego według nowego podziału
Rodzaj
utworów
budujących
warstwę
wodonośną
Porowe,
szczelinowe

Nr
JCWPd

Powierzchnia
2
[km ]

Stratygrafia

Litologia

Typ
geochem.
utworów
skalnych

1

121,6

Q, Cr

Piaski,
wapienie

s/c

2

488,3

Q, Cr

Piaski,
wapienie

s/c

Porowe,
szczelinowe

10 -10

3

630,1

Q, M, Cr

Piaski,
wapienie

s/c

Porowe,
szczelinowe

10 -10

4

307

Q, Cr

Piaski,
wapienie

s/c

Porowe,
szczelinowe

10

5

214

Q

Piaski

s

Porowe

10

6

1190,7

Q, J

Piaski,
wapienie

s/c

Porowe,
szczelinowe

10 -10

7

2329,5

Q, M

Piaski

s

Porowe

Piaski,
wapienie,
piaskowce

s/c

Porowe,
szczelinowoporowe,
szczelinowe

10 -10

s/c

Porowe,
szczelinowe

10 -10

8

2839,3

Q, Cr, J

9

4073,2

Q, M, Ol, J

10

2560,1

Q, M, Cr

23

2826

Q, M

Piaski,
wapienie,
piaskowce
Piaski,
wapienie
Piaski

s/c
s

Średnia
miąższośd
utworów
wodonośnych

Liczba
poziomów
wodonośnych

20-40,
>40

1-2

10-20,
20-40

2-3

>40,
lokalnie 0-10

1-3

20-40,
lokalnie 0-10

1-2

>40

1-2

20-40,
lokalnie >40

1-2

10 -10

Średni
współczynnik
filtracji [m/s]
-4

-6

-4

-6

-4

-6

10 -10

-5

-5

Porowe,
szczelinowe
Porowe
56

Charakterystyka nadkładu
warstwy wodonośnej
Głównie utwory
przepuszczalne
W równowadze utwory
przepuszczalne
i słaboprzepuszczalne
W równowadze utwory
przepuszczalne
i słaboprzepuszczalne
W równowadze utwory
przepuszczalne
i słaboprzepuszczalne
W równowadze utwory
przepuszczalne
i słaboprzepuszczalne
W równowadze utwory
przepuszczalne
i słaboprzepuszczalne
Głównie utwory
słaboprzepuszczalne

-4

-6

-4

-6

>40

1-2

-4

-6

>40

2-3

W równowadze utwory
przepuszczalne
i słaboprzepuszczalne

-4

-6

1-2

Głównie utwory
słaboprzepuszczalne

-5

-6

-4

-7

10 -10
10 -10

10-20,
lokalnie 20-40
i >40
20-40,
lokalnie >40
>40

1-3
2-4

Głównie utwory
słaboprzepuszczalne
Głównie utwory
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24

1305

Q, M

Piaski

s

Porowe

10 -10

-4

-6

>40

1-3

58

1131

Q, M, Cr

Piaski/
wapienie

s/c

Porowe i
szczelinowe

10 -10

-4

-5

>40

3-4

Źródło: Zadanie 28 PSH-PIG, 2009
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W równowadze utwory
przepuszczalne
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Utwory przepuszczalne
w równowadze z utworami
słaboprzepuszczalnymi
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W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego podstawowym źródłem
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia jest czwartorzędowy poziom wodonośny. Wody
podziemne ujmowane są również z trzeciorzędowego, kredowego i jurajskiego piętra
wodonośnego. Pobór wód podziemnych z tych pięter jest ograniczony ze względu na
ascenzję wód zasolonych. Zasoby wód podziemnych występujące w poziomach
wodonośnych tych pięter są wielokrotnie niższe od zasobów wód z piętra
czwartorzędowego. Stanowią one około 7-10% udokumentowanych zasobów wód (rys. 5, 8).
Średnia wartośd eksploatacji dla ujęcia, zatwierdzona pozwoleniami wodnoprawnymi
wynosi 329,5 m3/d, przy czym uwzględniając tylko wartości średnie godzinowe jest to nieco
mniej 13,3 m3/h (319,6 m3/d), od minimalnych wartości rzędu 0,02 – 0,1 m3/h do
maksymalnych w przedziale 200-800 m3/h, a nawet 1800 m3/h w przypadku ujęcia
komunalnego Mostowo dla Koszalina z utworów czwartorzędowych i neogeoskich.

czwartorzęd z
trzeciorzędem: 29
ujęć (2%)

czwartorzęd z kredą:
1 ujęcie (0,09%)

jura: 28 ujęć (2,40%)

kreda: 14 ujęć (1,20%)
trzeciorzęd: 57 ujęć
(4,88%)

czwartorzęd z jurą: 11
ujęć (0,94%)

czwartorzęd
trzeciorzęd
czwartorzęd: 1029
ujęć (88,02%)

kreda
jura
czwartorzęd z trzeciorzędem
czwartorzęd z kredą
czwartorzęd z jurą

Rysunek 5. Ujęcia wód podziemnych wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia wg ujmowanego piętra wodonośnego w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego (Wykazy wód…, 2007).

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wszystkie wydzielone
JCWPd spełniają kryterium ilościowe - pobór wód podziemnych w ilości powyżej
100 m3/dobę.
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W obrębie jednolitych części wód podziemnych o dużej powierzchni JCWPd nr 09,
JCWPd nr 08, JCWPd nr 10, JCWPd nr 07 (numeracja jest w tym przypadku zgodna ze starym
podziałem) zlokalizowanych jest najwięcej ujęd wód podziemnych zarówno w odniesieniu do
całkowitej ich ilości jak też wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
(rys. 6, 7).

JCWPd
42

PL_GB_6320_059

66
PL_GB_6900_025
135

PL_GB_6900_024

153

PL_GB_6800_010

298

PL_GB_6800_009
183

PL_GB_6800_008
142

PL_GB_6900_007
75

PL_GB_6800_006
14

PL_GB_6800_005
5

PL_GB_6900_004

38

PL_GB_6900_003
24

PL_GB_6700_002
3

PL_GB_6700_001
0

50

100

150

200

250

300

liczba ujęć w JCWPd

Rysunek 6. Położenie ujęd wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do spożycia
w JCWPd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniopomorskiego, według
starego podziału (Wykazy wód…, 2007).
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Rysunek 7. Położenie ujęd wód podziemnych w JCWPd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniopomorskiego zgodnie z wykazem pozwoleo wodnoprawnych, stan na 2009 r.
według nowego podziału JCWPd (opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Zamawiającego)

Największy pobór wód podziemnych występuje w JCWPd nr 09 o największej
powierzchni i liczbie ujęd, gdzie zlokalizowane są duże aglomeracje miejskie Koszalin
i Kołobrzeg. Duży pobór wynika również ze znacznie zwiększonego zapotrzebowania
w sezonie letnim ze względu na jej turystyczny charakter (strefa przymorska). Koszalin
zaopatrywany jest w wodę (we współpracy z istniejącym na terenie samego Koszalina
ujęciem przy ul. Rzecznej) z ujęcia infiltracyjnego "Mostowo" zlokalizowanego wzdłuż rzeki
Radwi na terenie gminy Manowo, przy czym ujęcie to poza Koszalinem zasila również cały
pas wybrzeża w rejonie Mielna i Unieścia. Kołobrzeg pobiera wodę podziemną również
z ujęcia infiltracyjnego "Bogucino-Rościęcino" zlokalizowanego nad rzeką Parsętą. Jakośd
wody na tych ujęciach uwarunkowana jest ściśle jakością wód powierzchniowych (rzeki
Radwi i Parsęty). Wymienione ujęcia wód podziemnych "Mostowo" i "Bogucino-Rościęcino"
są największymi ujęciami wód podziemnych w regionie wodnym, pobierając wodę w ilości
odpowiednio 6 i 5 milionów m3/rok. Na ujęcie "Mostowo" składa się obecnie 39 otworów
studziennych, a na ujęcie "Bogucino-Rościęcino" 19 otworów.
Znaczący pobór w JCWPd nr 07 spowodowany jest poborem dla potrzeb zaopatrzenia
przede wszystkim Stargardu Szczecioskiego i Goleniowa.
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W JCWPd nr 03 obejmującej znaczną częśd Szczecina pobór wód podziemnych jest
zmniejszony ze względu na wykorzystywane do jego zaopatrzenia wody powierzchniowe
(Jezioro Miedwie). Wyjątek stanowi miasto Szczecin, dla którego podstawowym źródłem
zaopatrzenia w wodę jest ujęcie wód powierzchniowych z jeziora Miedwie wraz z awaryjnym
ujęciem "Kurów" na Odrze Zachodniej. Jednakże dla pełnego zaopatrzenia miasta w wodę
eksploatowanych jest również, stale lub awaryjnie, sześd ujęd wód podziemnych. Są to
zlokalizowane w różnych częściach miasta ujęcia: "Świerczewo", "Pilchowo", "Skolwin",
"Zdroje”, "1-go Maja" oraz "Arkonka". Ujęcia wód podziemnych są zatem traktowane jako
uzupełniające i awaryjne (Wykazy wód…, 2007). Jak już wspomniano wcześniej, zaopatrzenie
w wodę pozostałych miejscowości regionu wodnego opiera się wyłącznie na ujęciach wód
podziemnych.
Poza ujęciami komunalnymi i wiejskimi woda podziemna pobierana jest również
przez podmioty, które wymagają wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi takich jak
szpitale, szkoły, hotele czy ośrodki wczasowe, a także przez przedsiębiorstwa i zakłady
przemysłowe (produkcja żywności lub tam gdzie ze względów technologicznych wymagana
jest wysoka jakośd wody).
Udział pięter wodonośnych w eksploatacji wód podziemnych przedstawiono na rys. 8.
Przyjmując do analizy zarówno średnią eksploatację, jak też maksymalny możliwy pobór,
wody z piętra czwartorzędowego stanowią 75-79%, z ujęd bazujących jednocześnie na
piętrze czwartorzędowym i neogeoskim udział jest na poziomie 19%, z samego piętra
neogeoskiego ok. 3%, z piętra jurajskiego 2%, natomiast z kredowego 1%.
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Rysunek 8. Udział pięter wodonośnych w eksploatacji wód podziemnych na podstawie rejestru
pozwoleo wodnoprawnych dla średnich i maksymalnych poborów (opracowano na
podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego)
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Rysunek 9. Eksploatacja wód podziemnych w wydzielonych JCWPd według sumy wszystkich
pozwoleo wodnoprawnych, według nowego podziału JCWPd (opracowano na podstawie
danych przekazanych przez Zamawiającego)
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Rysunek 10. Rozkład eksploatacji wód podziemnych w wydzielonych JCWPd według sumy wszystkich
pozwoleo wodnoprawnych (opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Zamawiającego)
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Rysunek 11. Eksploatacja wód podziemnych w wydzielonych JCWPd według pozwoleo
wodnoprawnych zgodnie z poborem średnim dobowym, według nowego podziału
JCWPd (opracowano na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego)
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Rysunek 12. Rozkład eksploatacji wód podziemnych w wydzielonych JCWPd według pozwoleo
wodnoprawnych zgodnie z poborem średnim dobowym (opracowano na podstawie
danych przekazanych przez Zamawiającego)

Największy udział w eksploatacji wód podziemnych spośród wszystkich JCWPd ma,
jak już wspomniano, jednolita częśd JCWPd nr 09, według dobowego poboru ze wszystkich
pozwoleo równego blisko 160 tys. m3/d, co daje 31% ogólnej wartości dla regionu wodnego
(rys. 9, 10), a uwzględniając tylko wartości średnie dobowe Ośr jest to blisko 90 tys. m3/d, co
daje 24% całości (rys. 11, 12).
Natomiast w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni największa eksploatacja dotyczy
JCWPd nr 01 i JCWPd nr 03 (rys. 13) i wynosi odpowiednio 106,8 m3/d km2 oraz 110,0 m3/d
km2, przy czym w przypadku pierwszej z nich nie ma rozbieżności pomiędzy sumą wszystkich
pozwoleo a sumą średnich dobowych, ponieważ we wszystkich pozwoleniach ilośd poboru
wody podano jako średnią dobową. W pozostałych przypadkach (oprócz JCWPd nr 58) taka
rozbieżnośd zachodzi. Należy zwrócid uwagę na fakt, że JCWPd nr 01 po zmianie podziału
obejmuje Wyspę Wolin i Wyspę Uznam, gdzie jest skupiona eksploatacja dużych ujęd dla
Świnoujścia i jednocześnie występuje zagrożenie zasoleniem zarówno od podłoża jak też od
strony Zalewu Szczecioskiego (Gurwin i Krawiec, 2010) i Morza Bałtyckiego (rys. 14). Dlatego,
zważywszy najwyższe wartości modułu eksploatacji ujęd, należy ten obszar objąd dalszymi
szczegółowymi badaniami dla ograniczenia/optymalizacji poboru.
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Rysunek 13. Eksploatacja wód podziemnych w wydzielonych JCWPd według pozwoleo
wodnoprawnych w przeliczeniu na 1 km2, według nowego podziału JCWPd (opracowano
na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego)

Wysokie wartości występują także dla JCWPd nr 04, JCWPd nr 05 i JCWPd nr 09,
osiągając odpowiednio: 68,9 m3/d km2 (66,3 m3/d km2), 43,0 m3/d km2 (33,6 m3/d km2) oraz
39,0 m3/d km2 (21,9 m3/d km2). Dla pozostałych JCWPd wartości przeciętnie zawierają się
w przedziale 18,4-26,6 m3/d km2, a najniższe moduły są w zakresie 8,5-10,9 m3/d km2
(rys. 13).
Lokalizację ujęd wód podziemnych przedstawiono na mapie nr 6.
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Wododział wód podziemnych

Skały słabo przepuszczalne
rozdzielające poziomy
wodonośne (gliny, iły, mułki)

Migracja wód słonych

Kierunek przepływu wód
podziemnych

Drenaż do wód
powierzchniowych

Kierunek przesączania wód przez
warstwy słabo przepuszczalne

Wody zasolone
Q
Cr

Czwartorzędowe piętro
wodonośne
Kredowe piętro wodonośne

Zasilanie infiltracyjne

Rysunek 14. Schemat przepływu wód podziemnych w obrębie JCWPd nr 01 (Zadanie 28 PSH-PIG,
2009)

Analiza obszarów stref ochronnych ujęd wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego
W związku z tym, że większośd wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego jest eksploatowana z poziomów wodonośnych w utworach
czwartorzędowych, dużym problemem jest możliwośd zanieczyszczenia słabo izolowanych
warstw wodonośnych i tym samym koniecznośd ustanowienia

stref ochronnych ujęd,

sięgających często znacznych powierzchni.
Na terenie regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i tym samym
w obrębie RZGW Szczecin, ustanowiono strefy ochronne obejmujące teren ochrony
pośredniej dla 87 ujęd wód podziemnych, z których tylko jedna strefa występuje na terenie
województwa lubuskiego (dla ujęcia w Świecku na Terminalu Towarowych Odpraw Celnych
Świecko II), a pozostałe na obszarze woj. zachodniopomorskiego. W przypadku 46 ujęd
decyzja ustanawiająca strefę ochronną przypada na lata 1994-1999, a pozostałe
zatwierdzono po 2000 r. Pełną listę zawiera tabela z wykazem stref ochronnych.
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Uwzględniając rozdział ujęd wód podziemnych z ustanowionymi strefami ochronnymi
na poszczególne powiaty można stwierdzid, że najwięcej takich ujęd (23%) występuje
w powiecie goleniowskim, gryfioskim (12%) i szczecioskim (11%), po 10% przypada na
powiaty gryficki i policki (rys. 15).

goleniowski
gryficki
gryfiński
7%

5%

kamieński

23%

11%

kołobrzeski

1%

Koszalin i koszaliński

1%

łobeski
myśliborski

1%

10%

10%
2%

12%

6%

8%
2%

policki
pyrzycki
sławieński
słubicki
stargardzki
Szczecin

1%

Świnoujście

Rysunek 15. Rozkład ilości ujęd wód podziemnych z ustanowionymi strefami ochronnymi
w powiatach regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (opracowano na
podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego)

Największa strefa ochronna obejmuje obszar wokół ujęcia infiltracyjnego „Mostowo”,
zlokalizowanego wzdłuż rzeki Radwi na terenie gminy Manowo, które zaopatruje miasto
Koszalin i wiele miejscowości nadbrzeżnych. Wprowadzona została przy tym zarówno strefa
ochronna obejmująca teren ochrony pośredniej wewnętrznej, jak też ochrony pośredniej
zewnętrznej oraz strefy ochrony bezpośredniej dla poszczególnych studni. Znaczny obszar
zajmuje także strefa ochronna ujęcia "Południe" przy ul. Warszawskiej w Stargardzie
Szczecioskim.
Strefy ochronne obejmujące teren ochrony pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej
ustalono także w przypadku dużych ujęd dla takich miejscowości jak: Kamieo Pomorski,
Miłowo, Strzeżewo, Trzęsacz, Rewal, Trzebiatów, Gryfice, Gryfino, Mieszkowice, Karsk czy
Nowogard.
W przypadku wszystkich dużych ujęd dla miasta Świnoujście ustanowiono strefy
ochronne obejmujące teren ochrony pośredniej, z których największa jest strefa dla ujęcia
„Wydrzany”, które jest zagrożone wpływem zasolonych wód z Zalewu Szczecioskiego, toteż
granica strefy sięga na południu linii brzegowej zalewu. Natomiast ujęcie "Zachód"
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("Granica") jest specyficzne, gdyż leży przy samej granicy z Niemcami i strefa ochronna jest
limitowana jej przebiegiem. W obszarze bilansowym lewobrzeżnej zlewni dolnej Odry,
występuje także kilka dużych ujęd, dla których ustalono strefy ochronne, w tym zwłaszcza dla
głównego komunalnego ujęcia "Grzybowa" w Policach, gdzie strefę ochronną ustanowiono
rozporządzeniem z dnia 30.09.2009 r. Duże znaczenie ma strefa ochronna ujęcia Nowe
Warpno, gdzie ujmowane są dobrej jakości wody piętra kredowego.

11.5 Obiekty hydrotechniczne służące korzystaniu z wód
Istotny wpływ na stan wód powierzchniowych wywierają zmiany hydromorfologiczne.
Powodowane są przede wszystkim przez obiekty hydrotechniczne służące najróżniejszym
celom, z których najpowszechniejsze to: ochrona przeciwpowodziowa, energetyka wodna,
pobory wód oraz żegluga. Obiekty te przyczyniają się do zmian zarówno w reżimie
hydrologicznym, jak i w warunkach morfologicznych rzek i jezior. Zmiany te są zagrożeniem
dla osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z RDW. Z punktu widzenia osiągnięcia celów
środowiskowych, czyli dobrego stanu bądź potencjału części wód, największe znaczenie mają
budowle poprzeczne. Zaburzają one ciągłośd morfologiczną cieków, utrudniając lub
uniemożliwiając migrację organizmów wodnych, w szczególności ryb. Ponadto budowle
piętrzące powyżej których znajdują się zbiorniki retencyjne wpływają na zmiany
w naturalnym reżimie hydrologicznym.
W

obrębie

regionu

wodnego

Dolnej

Odry

i

Przymorza

Zachodniego

zinwentaryzowano jedną elektrownię wodną, o mocy 150 MW. Zlokalizowana została na
71 km rzeki Radew, jezioro Kwiecko.
Ponadto zidentyfikowano 91 małych elektrowni wodnych, o łącznej mocy 12 MW. Małą
elektrownią wodną o największej mocy – 3,3 MW jest elektrownia położona na 41 km rzeki
Radew.
W obrębie regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zinwentaryzowano
poniższe obiekty żeglugi śródlądowej:
 2 porty rzeczne,
 3 przystanie kajakowe,
 7 przystani motorowo-wodnych,
 2 przystanie wioślarskie,
 1 stocznię rzeczną.
Ponadto w granicach regionu wodnego zidentyfikowano następujące budowle poprzeczne:
 631 jazów,
 27 korekcji progowych,
 50 progów,
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 65 stopni regulacyjnych,
 4 zapory zbiorników wodnych.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zinwentaryzowano poniższe
budowle podłużne koryt:
 11 obiektów portowych żeglugi (np. nabrzeża portowe),
 3 ubezpieczenia dna (np. żłób, korekcja progowa),
 232 umocnienia brzegów.
Lokalizację obiektów hydrotechnicznych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego zobrazowano na mapie nr 7.
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V.

Charakterystyka hydrologiczna (SSQ, SNQ, QN) dla przekrojów

zamykających scalone części wód powierzchniowych
W ramach opracowanych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
podstawą do określenia warunków korzystania z wód regionu wodnego jest ocena zasobów
wodnych. W przypadku przedmiotowej pracy istnieje koniecznośd sporządzenia bilansów
wodnogospodarczych dla scalonych części wód powierzchniowych (SCWP), których
w omawianym regionie wodnym jest 122. Dla 56 SCWP informacje o wartościach przepływu
średniego rocznego pochodziły z wieloleci o różnej długości, z czego najdłuższe to 19512005. W przypadku pozostałych tj. 66 SCWP brak jest informacji o tym przepływie.
W związku z tym zaistniała koniecznośd uzupełnienia tej charakterystyki z wykorzystaniem
powszechnie przejętych metod. Z uwagi na znaczną zmiennośd przepływów średnich
w zależności od lokalnych warunków glebowych, pokrycia terenu, topograficznych,
klimatycznych i in. zdecydowano się wykorzystad metody regionalne omówione poniżej.
Do obliczania SSQ stosuje się metodę analogii z wykorzystaniem ekstrapolacji (dla
SCWP: DO0904, DO1102, DO1107, DO1108) i zlewni różnicowej (dla 37 SCWP). Dobór zlewni
analoga określa się subiektywnie w oparciu o podobieostwo gleb, pokrycia terenu,
stoczystości oraz opadu atmosferycznego. Wybór metody jest uzależniony od lokalnych
przypadków (rozmieszczenia kontrolowanych scalonych części wód w stosunku do
niekontrolowanych). W przypadku metody ekstrapolacji stosuje się wzór:
SSQ = SSQo(A/Ao) [m3·s-1]
gdzie:
SSQo – przepływ średni w zlewni analoga, m3·s-1
A – powierzchnia zlewni obliczanej, km2
Ao – powierzchnia zlewni analoga, km2
W przypadku zlewni różnicowej odpływ określa się ze wzoru (Byczkowski, 1996; Fal,
Bogdanowicz, 1996):

gdzie:
Qr = Qd – Qg [m3·s-1]
Qd – przepływ w profilu zamykającym zlewnię, m3·s-1
Qg - przepływ w profilu górnym, m3·s-1
Ar = Ad - Ag
Ad – powierzchnia zlewni w profilu zamykającym, km2
Ag - powierzchnia zlewni w profilu górnym, km2
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Ax - powierzchnia zlewni w rozpatrywanym profilu, km2
Przy stosowaniu tej metody należy kierowad się zasadą, że nie wolno jej stosowad,
gdy wartości przepływów zamykających zlewnię są do siebie zbliżone. Obliczona w tej
sytuacji wartośd odpływu ze zlewni różnicowej jest obarczona dużym błędem. Jako graniczny
parametr stosowalności tej metody przyjęto stosunek Qd/Qg, który powinien byd większy od
1,5 bez ryzyka popełnienia błędu większego niż 15%.
W sytuacji, gdy określenie SSQ podanymi metodami nie było możliwe (dla 25 SCWP),
wykorzystano informacje o odpływie pochodzące z Atlasu Hydrologicznego Polski (1986).
Metoda ta jest godna polecenia, gdyż wielkośd błędów oszacowanych tym sposobem
przepływów mieszczą się w granicy 6% (Fal, Bogdanowicz, 1996).
Istnieją statystyczne zależności regionalne pomiędzy przepływem średnim niskim
SNQ i przepływem średnim SSQ:
SNQ = WSNQ · SSQ [m3·s-1]
gdzie:
WSNQ – współczynnik przeliczeniowy do przepływu średniego niskiego
Wielkości współczynnika WSNQ w obszarze działania RZGW w Szczecinie zestawiono w tabeli
nr 18
Istnieją statystyczne zależności regionalne pomiędzy przepływami o określonej
gwarancji występowania (Qgw,p%) i przepływem średnim SSQ:
Qgw,p% = Wp% · SSQ
gdzie:
Wp% – współczynnik przeliczeniowy do przepływu o określonej gwarancji
występowania
Wartości współczynników W90% oraz W95% zestawiono w tabeli nr 18. Wartości
współczynników zostały oszacowane na podstawie analiz statystycznych przepływów
charakterystycznych

z okresu

1951-1970

zawartych

charakterystyczne rzek polskich w latach 1951 – 1970”.
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Tabela 18. Wartości współczynników WSNQ, W90%, W95% w obszarze działania RZGW w Szczecinie
Charakter rzek
nizinne
2
przejściowe A<1000 km
2
przejściowe A>1000 km
Źródło: Metodyka opracowania warunków korzystania

W95%
W90%
WSNQ
0,286
0,367
0,340
0,504
0,555
0,501
0,555
0,608
0,524
z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania

z wód zlewni, Tyszewski i in., 2008

Wielkości przepływów nienaruszalnych QN w przekrojach bilansowych obliczane są
zgodnie z metodyką Kostrzewy (1977) w oparciu o przepływ SNQ, typ rzeki i powierzchnię
zlewni.
QN = k · SNQ *m3·s-1]
gdzie:
k – parametr zależny od powierzchni zlewni oraz typu hydrologicznego rzeki (tab. 19).
Tabela 19. Uśrednione wartości współczynnika k do wzoru Kostrzewy wykorzystany do obliczeo
Typ
hydrologiczny
rzeki

Prędkośd
miarodajna
Vm [m/s]

Spływ jednostkowy
q=SSQ/A
2
[l/(s·km )]

Powierzchnia
2
zlewni A [km ]

Współczynnik
k [-]

<1000
1,00
1000 – 2500
0,58
>2500
0,50
Źródło: Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania
nizinny

0,20

q < 4,15

z wód zlewni, Tyszewski i in., 2008

Wielkości przepływów średnich SSQ, przepływów średnich niskich SNQ oraz
przepływów nienaruszalnych QN dla przekrojów zamykających SCWP w obszarze regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przedstawiono w załączniku 4.
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VI.

Rozdział sumarycznego ładunku zanieczyszczeo pochodzących

ze źródeł komunalnych oraz rolnictwa
Metodykę rozdziału sumarycznego ładunku zanieczyszczeo pochodzących ze źródeł
komunalnych oraz rolnictwa zamieszczono w załączniku 5. Sumaryczny ładunek fosforu
i azotu ze źródeł komunalnych oraz z powierzchni użytków rolnych dla SCWP przedstawiono
w załączniku 6.
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