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RDW
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1. Wprowadzenie
Celem Zadania III, wykonywanego w ramach pracy pn.: Opracowanie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest
sformułowanie wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (DOiPZ) wraz z podaniem uzasadnień
dla ich wprowadzenia i ze wskazaniem obszarów, na których mają one obowiązywać.
Na potrzeby realizacji tego zadania dokonano analizy istotnych opracowań
merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej oraz przeprowadzono analizę
użytkowania w regionie wodnym i ocenę jego wpływu na stan wód powierzchniowych
i podziemnych.
Zapisami, na które wielokrotnie powołuje się w niniejszym opracowaniu jest art. 115
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1(PW) który posiada brzmienie:
1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego
części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Dokonano przeglądu i analizy następujących opracowań merytorycznych z zakresu
gospodarki wodnej:
 Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (z suplementem dot. zasobów
wód podziemnych oraz wynikami modelu Bilans SCWP). 2010 r.,
 Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w
korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni. 2010r.,
 Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na
obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu
i potencjału ekologicznego JCWP. 2010 r.,

1Dz.

U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.
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 Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi
i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu
wodnego Warty). 2009 r.,
 Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz
warunków korzystania z wód zlewni. 2008 r.,
 Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni.
Analiza prawna projektu „Metodyki opracowania warunków korzystania z wód
regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni. 2010 r.,
 Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 2006 r.,
 Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin.
2010 r.,
 Wyciąg ze Studium ochrony przeciwpowodziowej i projektów Studium ochrony
przeciwpowodziowej w postaci wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego dla
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.,
 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 2012r.
 Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze regionu wodnego
Dolne Odry i Przymorza Zachodniego. 2011 r.
Proponowane w niniejszym zadaniu wymagania, priorytety i ograniczenia w
korzystaniu z wód z regionu wodnego DOiPZ wynikają z przeprowadzonych w jego
ramach analiz oraz uwzględniają wskazania wypracowane w ramach Zadań I i II.
Mają one na względzie, nadrzędny cel ustalenia warunków korzystania z wód
regionu wodnego DOiPZ, którym jest ustanowienie zasad, reguł i wytycznych dla
zapewnienia osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu lub potencjału wód w regionie
wodnym oraz zapewnienie skuteczności działań prowadzących do osiągnięcia dobrego
stanu wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
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2. Analiza użytkowania zasobów wód w regionie
wodnym pod kątem sformułowania wymagań,
priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód
Sformułowanie wymagań, priorytetów i ograniczeń opracowano na podstawie
dokładnej analizy uwarunkowań i dostępnych danych dla regionu wodnego DOiPZ. W
tym celu oparto się na charakterystyce scalonych części wód powierzchniowych
(SCWP), która obrazuje kierunki korzystania z wód, odnosi się do uwarunkowań z
dokumentów planistycznych (województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz
lubuskiego), użytkowania zasobów wodnych oraz bierze pod uwagę wyniki statycznego
bilansu wodnogospodarczego dla kraju, opracowanego w ramach pracy pn. Szczegółowe
wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy2 (opracowane na tej podstawie charakterystyki SCWP
ujęto w zestawieniu tabelarycznym i zamieszczono w Załączniku nr 1). Użytkowanie
wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych identyfikowane jest z presją czyli
oddziaływaniem człowieka na stan wód (art. 5 RDW). Natomiast oceny wpływu tej
presji dokonuje się poprzez porównanie czynników ją powodujących ze stanem
środowiska wodnego na podstawie dostępnych danych monitoringowych. Jeśli wpływ
presji na danym obszarze wskazuje na ryzyko nieosiągnięcia przez wody celów
środowiskowych konieczne jest wprowadzenie ograniczeń zapobiegających
i minimalizujących niekorzystne jej skutki. Takie postępowanie wspiera zapisy Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Niniejsza analiza użytkowania zasobów wód wykonana została przede wszystkim
na podstawie danych i informacji udostępnionych przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Tło wszelkich działań planistycznych w regionie wodnym DOiPZ określają zapisy
dokumentów planistycznych na poziomie wojewódzkim, jakimi są plany
zagospodarowania przestrzennego (PZP). Dostarczają one nie tylko ogólnych informacji
o danym województwie, ale wskazują uwarunkowania przestrzenne – kształtują
politykę w tym zakresie, wskazują kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, a także
koordynują planowanie rozwoju wynikające ze zobowiązań międzynarodowych,
planowania krajowego, regionalnego i lokalnego. W kontekście opracowywanych
warunków korzystania z wód PZP są źródłem informacji o możliwej kumulacji presji na
wody wynikającej z planowanych działań inwestycyjnych, użytkowania zasobów, ruchu
turystycznego itp.
Podczas analizy PZP w omawianym regionie wodnym tj. dla województw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego zauważyć można, iż rozwój
2Szczegółowe

wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy ( z suplementem dot. zasobów wód – RZGW Szczecin), Kraków, 2010.
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społeczny i gospodarczy będzie obejmować głównie rejony większych miast tj. Gryfino,
Police, Stargard Szczeciński w województwie zachodniopomorskim, czy też Rzepin w
województwie lubuskim. W strefie przymorskiej natomiast spodziewać się można
wzmożonego rozwoju turystycznego, głownie wzdłuż rzek takich jak Parsęta wraz z
dopływami, Rega, Radew oraz Wieprza, a także na Pojezierzu Zachodnim
i Południowopomorskim. Obszary wyznaczone pod rozwój turystyki, bądź wzmożony
rozwój społeczny i gospodarczy, będą narażone na zwiększony pobór wód podziemnych
oraz znacznie większą ilość odprowadzanych ścieków.
Na tło planistyczne, o którym mowa powyżej koniecznym jest nałożenie
obecnego użytkowania zasobów wód tak, aby można było sformułować konkretne
warunki i ograniczenia korzystania z tych zasobów. Podsumowanie, przeprowadzonej
na potrzeby niniejszej pracy, analizy użytkowania zasobów wód w regionie wodnym
DOiPZ zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach.
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2.1.

Wody powierzchniowe

Największą rzeką regionu wodnego DOiPZ jest rzeka Odra (219,5 km w granicach
RZGW Szczecin od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia do Roztoki Odrzańskiej), czyli druga
pod względem długości oraz wielkości przepływu rzeka w Polsce. To Odra kształtuje
charakter regionu wodnego nie tylko pod kątem zasobów wodnych, ale również
wartości krajobrazowych i kulturowych. Gospodarowanie wodami rzeki Odry
determinowane jest poprzez różnorodność użytkowania jej zasobów, którego głównym
elementem jest zabudowa hydrotechniczna drogi wodnej oraz cała towarzysząca tej
funkcji infrastruktura. W regionie wodnym DOiPZ, według Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych 3 wodami
żeglownymi są:
 jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
 rzeka Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią,
która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą
rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie;
 rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki
Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocznymi
odgałęzieniami i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią
z rzeką Odrą Zachodnią;
 rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy
z morskimi wodami wewnętrznymi.
Największe dopływy Odry w regionie wodnym DOiPZ to rzeki: Pliszka (59,5 km),
Ilanka (54,2 km), Myśla (95,6 km), Kurzyca (22,3 km), Słubia (30,2 km), Rurzyca (44,4
km), Tywa (44,6 km), Płonia (74,3 km), Ina (129,1 km), Gunica (24,4 km), Gowienica
(47,8 km).
Poza najistotniejszą w regionie wodnym rzeką jaką jest Odra z siecią jej
dopływów, nie należy pominąć ważnych dla regionu rzek położonych w obszarze
Przymorza. Są to rzeki charakteryzujące się dużymi spadkami średnimi, licznymi
przełomami, a pod względem elementów biologicznych – dużą zasobnością w ryby
łososiowate. Poprzez swój charakter i położenie, rzeki Przymorza wraz ze środowiskiem
przyrodniczym, tworzą niezwykłe bogactwo krajobrazowe. Największe rzeki Przymorza
to: Rega (167,8 km), Parsęta (127,1 km) wraz z Radwią (83,0 km), Wieprza (111,7 km)
wraz z Grabową (71,3 km) uchodzące do morza Bałtyckiego na długości około 190 km
wybrzeża morskiego w regionie wodnym DOiPZ.
Zaopatrzenie w wodę do spożycia w regionie wodnym DOiPZ odbywa się głównie
ze źródeł podziemnych. Przyczynę powyższej sytuacji upatruje się w złej jakości wód
3

Dz. U. z 2002 nr 210, poz. 1786
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powierzchniowych oraz znacznych zasobach wód podziemnych. Wyjątek stanowi
miasto Szczecin, które korzysta przede wszystkim z ujęcia wód powierzchniowych
z jeziora Miedwie, a istniejące na terenie miasta sześć ujęć wód podziemnych traktuje
jako uzupełniające. Dysponuje także awaryjnym ujęciem wód powierzchniowych z
Kanału Kurowskiego. Ponadto, jak wynika z PZP województwa zachodniopomorskiego,
w celu likwidacji deficytu wody dla celów komunalnych planuje się budowę ujęcia wód
powierzchniowych z jeziora Ostrowo (w zlewni Wołczenicy) wraz z magistralą
wodociągową do Międzyzdrojów i Świnoujścia.
Poza tym, w obszarze regionu wodnego woda powierzchniowa wykorzystywana
jest również na cele przemysłowe, do nawodnień i gospodarki stawowej.
Zapotrzebowanie na wodę do celów przemysłowych pokrywane jest przez
zakłady przede wszystkim z ujęć własnych (zarówno powierzchniowych jak
i podziemnych) jednakże obserwuje się tendencje do ich zamykania, ze względu na
spadek produkcji przemysłowej na omawianym obszarze co zmniejsza zapotrzebowanie
na wodę w tym sektorze. W odniesieniu do nawodnień (zarówno rolniczych jak
i leśnych), należy stwierdzić, iż stanowią one zaledwie kilka procent w wydawanych
pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych na obszarze całego
regionu. Jednakże ze względu na wysokie zasoby wód powierzchniowych oraz charakter
użytkowania powierzchni zlewni można ocenić, iż takie warunki będą sprzyjać dalszemu
rozwojowi nawodnień w tym obszarze – co niestety nie znalazło odzwierciedlenia w
analizowanych dokumentach planistycznych.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przez ostatnie lata, w regionie wodnym
DOiPZ realizowano przede wszystkim założenia Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. KPOŚK został tak opracowany, aby poprzez budowę/
modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych w
poszczególnych okresach przejściowych (do końca 2005, 2010, 2013, 2015 r.), wypełnić
stopniowo wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym dot. wdrażania w Polsce
Dyrektywy 91/271/EWG.
KPOŚK był kilkukrotnie aktualizowany, najnowsza aktualizacja (obecnie jeszcze
jej projekt) przedstawia stan na koniec 2010r. Szczegółowe informacje przestrzenne na
temat zakresu realizacji przedmiotowego programu zostały zawarte na mapach w
ramach opracowanego Zadania I. Według ostatniej aktualizacji omawianego programu,
główne inwestycje planowane do realizacji w latach 2010 – 2015, w regionie wodnym
DOiPZ, to 5 oczyszczalni biologicznych (aglomeracje: Stare Czarnowo–oczyszczalnia
Stare Czarnowo o wydajności 3 750 RLM, Osina – oczyszczalnia BIOBLOK WS 400 o
wydajności 1 800 RLM, Świerzno – oczyszczalnia Trzebieradz, Kozielice – oczyszczalnie
Czarnowo i Rokity). Planuje się także zmodernizować lub rozbudować 39 z już
istniejących oczyszczalni. Aglomeracje o najwyższych określonych nakładach
inwestycyjnych to Stargard Szczeciński, gdzie na modernizację oczyszczalni ścieków
(oczyszczalnia Stargard Szczeciński) planuje się wydatkować 40 mln. zł, Koszalin, gdzie
na modernizację oczyszczalni ścieków Jamno w zakresie gospodarki osadowej planuje
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się przeznaczyć ok. 30 mln. zł oraz Goleniów, gdzie na modernizację oczyszczalni
Goleniów planuje się wydatkować ok. 26 mln. zł.
W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego od początku istnienia
programu, tj. od roku 2003 do roku 2009 zrealizowano następujące inwestycje:
Tabela 1. Inwestycje zrealizowane w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego w latach 2003-2009 (źródło: Sprawozdania z realizacji KPOŚK 2003-2005,
2006-2007, 2008, 2009)

Okres sprawozdawczy

Długość wybudowanej
sieci kanalizacyjnej [km]

2003-2005
2006-2007
2008
2009

626
464,12
127,7
212,6

2
14

Modernizacja/
rozbudowa
oczyszczalni ścieków
[szt.]
10
77

2

21

Budowa nowych
oczyszczalni ścieków
[szt.]

Jedną z większych inwestycji zrealizowanych w ramach KPOŚK była budowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie. Oczyszczalnia
rozpoczęła funkcjonowanie w roku 2010, a powstała w ramach programu „Poprawa
jakości wody dla Szczecina” współfinansowanego przez Unię Europejską. Całkowity
koszt budowy oczyszczalni wyniósł około 47 mln. zł. Oczyszczalnia ta obsługuje 400 tyś.
aglomerację Szczecińską.
Gospodarka stawowa w regionie wodnym DOiPZ opiera się na dwóch rodzajach
hodowli ryb tj. karpia i pstrąga. Ze względu na różne potrzeby życiowe tych dwóch
gatunków ryb, ich zapotrzebowanie na wodę jest różne. W przypadku stawów
karpiowych jest to nie tylko napełnianie stawów, ale również uzupełnianie ubytków
wody spowodowanych przesiąkaniem i parowaniem, natomiast w przypadku stawów
pstrągowych – zapewnianie stałego przepływu wody. Odprowadzanie wód
wykorzystywanych do hodowli ryb stanowi głownie problem w przypadku stawów
pstrągowych, ze względu na zanieczyszczenia substancjami biogennymi. Problem jest
tym większy, im większe jest nasycenie stawów w danej zlewni. W omawianym regionie
wodnym problem ten dotyczy głównie rzeki Wieprzy w jej dopływach.
Charakteryzując użytkowanie zasobów wodnych w regionie wodnym DOiPZ
warto przywołać wyniki ww. statycznego bilansu wodnogospodarczego dla kraju.
Należy przy tym pamiętać, że z uwagi na przyjęte podejście do określenia zasobów
dyspozycyjnych bilans ten należy traktować jako bardzo szacunkowy. Mimo tego, należy
stwierdzić, iż wyniki bilansu statycznego nie wskazały w regionie wodnym DOiPZ
obszarów deficytowych pod względem ilości wód powierzchniowych. Niskie zasoby wód
powierzchniowych zidentyfikowane zostały w 21 SCWP (głównie niewielkich
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obszarowo), średnie zasoby w 7 SCWP, natomiast zasoby wysokie aż w 93 SCWP z 122
SCWP w tym regionie (pozostałej jednej SCWP nie oceniano ze wzgl. na brak JCWP).
Analizie poddano również uwarunkowania związane z wyznaczeniem obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, które w kontekście warunków w korzystaniu z wód
mogłyby stanowić podstawę do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń dla
użytkowników. Jednakże po dokładnej analizie uwarunkowań lokalnych oraz w świetle
zapisów art. 40 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo wodne, który wskazuje wyraźnie, iż zabrania
się:
lokalizowania
na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią
nowychprzedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko,
gromadzeniaścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także
innychmateriałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku
lubunieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, nie
dostrzeżono konieczności wprowadzania dodatkowych ograniczeń w tym zakresie.
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2.2.

Wody podziemne

Dla potrzeb sformułowania szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w
korzystaniu z wód podziemnych analizie poddano dokumenty planistyczne związane z
zagospodarowaniem przestrzennym w zakresie uwarunkowań i planowanych działań
mogących oddziaływać na wody podziemne (Zadanie I) oraz dokumenty i opracowania
merytoryczne dot. wód podziemnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje
wynikające z niniejszych dokumentów istotne dla opracowania warunków korzystania z
wód w regionie wodnym DOiPZ.
2.2.1. Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w
zakresie celów środowiskowych JCWPd wraz z odniesieniem do aktualnej
oceny stanu wód podziemnych z 2010r.
Uwzględniając fakt, iż ustalenia warunków korzystania z wódmają na celu
zapewnienie osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu lub potencjału wód w regionie
wodnym poniżej przytoczono najważniejsze ustalenia PGW w odniesieniu do wód
podziemnych.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w regionie
wodnym DOiPZ wydzielono 13 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
Dla jednolitych części wód podziemnych celem środowiskowym, zgodnie z art.
38e ust. 1 ustawy Prawo wodne, jest zapobieganie lub ograniczanie dopływu do nich
zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, zapewnianie
równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Dla
części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry cele środowiskowe
dla części wód podziemnych zostały oparte na wartościach granicznych elementów
fizykochemicznych określających stan chemiczny wód odpowiadający warunkom
osiągnięcia przez te wody dobrego stanu chemicznego. W odniesieniu do dobrego stanu
ilościowego, cele środowiskowe oparto na warunku zapewnienia zasobów wód
podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej
wartości poboru z ujęć wód podziemnych.
W regionie wodnym DOiPZ dobry stan ilościowy i chemiczny stwierdzono w 12
JCWPd. Jedynie dla JCWPd nr 1 (Wyspa Uznam) określono słaby stan ilościowy
i chemiczny. Co więcej ta JCWPd uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów
środowiskowych ze względu na nadmierny pobór wód z ujęć wód podziemnych przy
ograniczonych zasobach wód oraz ascenzji wód słonych. Ustalono dla niej odstępstwo
czasowe na podstawie art. 4 RDW. Odstępstwo czasowe to przedłużenie terminu
osiągnięcia dobrego stanu przez JCWPd. Zakłada się, iż w wyniku realizacji Programu
13
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wodno-środowiskowego kraju osiągnięcie dobrego stanu tej JCWPd jest możliwe do
2021r. Zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na planowaną
eksploatację złóż węgla brunatnego "Rzepin" i "Torzym" jest również JCWPd nr 59 i dla
niej również ustalono derogację na podstawie art. 4 RDW tj. ustanowienie mniej
rygorystycznych celów. Dla tej części określono stan dobry chemiczny i ilościowy.
Szczegółowe przedstawienie celów środowiskowych w odniesieniu do JCWPd w
regionie wodnym DOiPZ przedstawia mapa 8 opracowana w ramach Zadania I.
Realizacja celów środowiskowych następuje przede wszystkim poprzez realizację
działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju. Dokument ten, obok
planów gospodarowania wodami jest jednym z podstawowych dokumentów
planistycznych w gospodarce wodnej. Określa on podstawowe i uzupełniające działania
zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych
obszarach dorzeczy w Polsce.
Dla wód podziemnych zakłada się, że wszystkie działania wyznaczone dla
osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych będą miały wpływ na poprawę stanu
chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Przy czym dla JCWPd zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych, proponuje się dodatkowo działania
uzupełniające.
Dla JCWPd nr 1 wskazano działania uzupełniające niezbędne dla osiągnięcia
dobrego stanu wód, między innymi: racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do
spożycia, poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę
do spożycia na lądzie, w odległości do 100 km od Świnoujścia, weryfikację pozwoleń
wodnoprawnych na pobór wód podziemnych.
W oparciu o nowsze dane pochodzące z monitoringu wód wykonanego w 2010r.
została opracowana aktualniejsza ocena stanu JCWPd. Niniejszą ocenę stanu wykonano
w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, na
zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu
pn. „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód
podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011". Przy ocenie stanu JCWPd
zastosowano uszczegółowioną metodykę, inną od metodyk przyjętych do oceny w latach
poprzednich. Wprowadzone zmiany polegały przede wszystkim na:
1) bardziej rygorystycznym przestrzeganiu zapisów dyrektyw m.in. Ramowej
Dyrektywy Wodnej - 2000/60/WE, Dyrektywy 2006/118/WE w sprawie
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem stanu;
2) wykorzystaniu zaleceń licznych poradników opracowanych przez ekspertów
Komisji Europejskiej;
3) jednoznacznym określeniu zbiorów danych, niezbędnych do przeprowadzenia
oceny stanu JCWPd;
4) przeprowadzeniu oceny z wykorzystaniem dziewięciu testów (zamiast
dotychczas dwóch), pozwalających uwzględnić wpływ stanu wód podziemnych
na ekosystemy lądowe i stan wód powierzchniowych, ingresje lub ascenzję wód
słonych, warunki uzdatniania wody dla zaopatrzenia ludności;
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5) przyjęciu jednoznacznych procedur oceny, dla których opracowano graficznie
schematy realizacji i które powinny gwarantować ich powtarzalność;
6) przeprowadzeniu oceny wiarygodności wyniku testu.
Wyniki przeprowadzonych testów kwalifikacyjnych przypisały ocenę stanu
dobrego 11 JCWPd, natomiast stanu słabego dwóm JCWPd, tj.:
 JCWPd nr 1: Słaby stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych jest
zdeterminowany przede wszystkim przez nadmierny pobór wód podziemnych
czwartorzędowego piętra wodonośnego, powodujący ascenzję wód słonych z
piętra kredowego i ingresję wód morskich oraz obniżenie położenia zwierciadła na
skutek eksploatacji ujęć. Dalsza eksploatacja ujęć z wydajnością przekraczającą
dostępne do zagospodarowania będzie utrzymywała słaby stan wód.

JCWPd nr 2: Słaby stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych wynika z
zagrożenia dla ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód podziemnych.
Zagrożenia te mają pochodzenie geogeniczne tj. ingresja lub ascenzja wód słonych.
Na zasolenie wód podziemnych w obszarze wydzielonej subczęści obejmującej
zachodnią część wyspy Wolin ma wpływ znaczący ich pobór .
2.2.2. Ustalenia dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym
W
wyniku
analizy
dokumentów
planistycznych
związanych
z
zagospodarowaniem przestrzennym w zakresie uwarunkowań i planowanych działań
mogących oddziaływać na wody podziemne (Zadanie I) stwierdzono, że w regionie
wodnym DOiPZ, zaopatrzenie użytkowników w wodę opiera się głównie na wodach
podziemnych.
Na podstawie analizy działań planowanych, ujętych w wojewódzkich planach
zagospodarowania przestrzennego, można założyć, że na obszarze regionu wodnego
DOiPZ zapotrzebowanie na pobór wód podziemnych będzie wzrastało, szczególnie w
rejonach predestynowanych do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz
turystycznego. W odniesieniu do ruchu turystycznego, duże znaczenie będzie miał
wzrost poboru w sezonie letnim. Tereny predestynowane do rozwoju turystycznego w
granicach regionu wodnego DOiPZ koncentrują się głównie w strefie przymorskiej, w
rejonach wzdłuż rzek: Regi, Parsęty i jej dopływu Radwi, Wieprzy oraz na Pojezierzu
Zachodnio- i Połoudniowopomorskim. Obszary te obejmują 103 SCWP. Natomiast
obszary przeznaczone do rozwoju społecznego i gospodarczego zidentyfikowano w
rejonach większych miast. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w
okolicach: Polic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina, oraz na terenie woj. lubuskiego w
rejonie Rzepina. Obszary te zlokalizowane są częściowo lub fragmentarycznie w
dziewięciu SCWP: DO0204, DO0205, DO0306, DO0606, DO0704, DO0706, DO0708,
DO1003, DO1004.
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Dokładna lokalizacja ww. terenów została przedstawiona na mapie nr 6 (Zadanie I)
prezentującej planowane działania, mające wpływ na stan zasobów wód podziemnych
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
2.2.3. Wyniki opracowania pn. „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety
dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy” wraz z Suplementem dot. zasobów wód podziemnych – RZGW w
Szczecinie
Kluczową sprawą związaną z korzystaniem z zasobów wód podziemnych jest
dokonanie oceny tych zasobów w kontekście zaspokojenia potrzeb wodnych
użytkowników wód. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opracowane w
ramach ww. opracowania w wyniku statycznego bilansu wodnogospodarczego wód
podziemnych. Bilans wodnogospodarczy dla wód podziemnych został wykonany w
odniesieniu do scalonych części wód powierzchniowych na podstawie informacji
uzyskanych z pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych według stanu na
2010r. oraz danych o rzeczywistym poborze wód podziemnych z 2008r. W ramach
pracy wyznaczone zostały wielkości zasobów wód podziemnych dostępnych do
zagospodarowania w poszczególnych SCWP na podstawie informacji zawartych w
dokumentacjach hydrogeologicznych. Dla obszarów, gdzie brak było sporządzonych
dokumentacji, dostępne do zagospodarowania zasoby ustalono na podstawie
określonych dla nich zasobów perspektywicznych.
Za pomocą modelu Bilans SCWP dokonana została ocena stanu rezerw zasobów
wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Ocena stanu rezerw zasobów
przeprowadzona została poprzez określenie stopnia wykorzystania dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych, który pozwala na zaliczenie danej
scalonej części wód powierzchniowych do jednej z 7 klas zdefiniowanych określonym
przedziałem wartości wskaźnika α.
W regionie wodnym DOiPZ, w 14 SCWP stwierdzono, że istnieje zagrożenie
możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników wód podziemnych. Są to
obszary, w których zasoby zostały ocenione, po uwzględnieniu wielkości rzeczywistych
poborów wód podziemnych oraz określonych w pozwoleniach wodnoprawnych, jako
„niskie rezerwy”, bądź gorsze. Graficzne przedstawienie wyników bilansu
wodnogospodarczego przedstawiono poniżej.
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Rys. 1 Wyniki oceny stanu rezerw zasobów wód podziemnych po uwzględnieniu
poborów wg pozwoleń wodno prawnych (stan na 2010r.) na obszarze RZGW Szczecin.

Źródło: Opracowanie własne

17

„Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego”
Rys. 2 Wyniki oceny stanu rezerw zasobów wód podziemnych po uwzględnieniu
poborów rzeczywistych (stan na 2008r.) na obszarze RZGW Szczecin.

Źródło: Opracowanie własne

18

„Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego”
2.2.4. Ustalenia wynikające z dokumentacji hydrogeologicznych
W celu uszczegółowienia obszarów o znacznym rozdysponowaniu zasobów wód
podziemnych oraz identyfikacji zagrożeń wód podziemnych dokonano analizy
dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
oraz dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne
w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.
 Dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych
Na obszarze regionu wodnego DOiPZ opracowano dokumentacje
hydrogeologiczne dla następujących regionów bilansowych:
 02- Międzyodrze - Zalew Szczeciński- wyspa Wolin i Uznam (Zasoby ustalono
tylko dla wyspy Wolin, w trakcie jest dokumentowanie zasobów
dyspozycyjnych dla wyspy Uznam /zakończenie prac w 2012 r./. Dla
pozostałej części regionu bilansowego Minister Środowiska, decyzją z dnia
24 maja 2011 r. zatwierdził na okres 6 lat "Projekt prac geologicznych dla
ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru bilansowego
Międzyodrza – rejon wodnogospodarczy S-II Międzyodrze część A”.),
 03 - Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Luboński,
 04 – Myśla,
 05 - Kurzyca, Słubia,
 06 - Rurzyca – Tywa,
 07 – Płonia,
 08 – Ina,
 09 – Gowienica,
 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry,
 11 - Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża,
 12 - Rega i przyległe Przymorze,
 13 - Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie do Parsęty,
 14 - Parsęta,
 15 - Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno,
 16 - Wieprza i przyległe Przymorze.
Szczegółowe informacje dot. dokumentacji hydrogeologicznych opracowanych
dla regionów bilansowych oraz ich ustaleń w zakresie zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych zestawiono w Załączniku nr 2.
PoniższyRys. 3 przedstawia natomiast zasięg ww. regionów bilansowych na
obszarze RZGW w Szczecinie wraz z informacją o udokumentowaniu zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych. Na mapie zaznaczono również obszary o braku
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udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, obejmujące część
regionu bilansowego 02 tj. wyspę Uznam i Międzyodrze, dla których ustalone zostały
zasoby perspektywiczne.
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Rys. 3 Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w obszarze RZGW Szczecin.

Źródło: Strona internetowa RZGW Szczecin - http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/
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Informacje zawarte w Załączniku nr 2 przedstawiono w podziale na mniejsze
podregiony bilansowania, które zostały wydzielone ze względu na podobieństwo
warunków hydrogeologicznych lub hydrodynamicznych.
W odniesieniu do zasobów wód podziemnych na podstawie informacji zawartych
w dokumentacjach hydrogeologicznych określono stan rezerw wód podziemnych.
Stwierdzono, iż w regionie wodnym DOiPZ znaczne rozdysponowanie zasobów wód
podziemnych, gdzie stan rezerw wynosi poniżej 40 %, występuje w dwóch regionach
bilansowania wód:
 02 - Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam: w
podregionach:
I – Przytór , V – Wolin, VII – Międzywodzie
 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry – która zlokalizowana jest na S od
Zalewu Szczecińskiego: w podregionie: B – Zlewnia Gunicy oraz C – Zlewnia
Odry Zachodniej
W pozostałych regionach bilansowych nie dochodzi do znacznego
rozdysponowania wód podziemnych. Wszystkie pozostałe regiony posiadają co najmniej
średnie rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, tj powyżej 40 %.
Poniżej dokonano charakterystyki podregionów o znacznym rozdysponowaniu
lub braku zasobów.
 Podregion I – Przytór obejmuje swym zasięgiem miasto Świnoujście na Półwyspie
Przytorskim, od ujścia rzeki Świny do Morza Bałtyckiego na zachodzie, aż po miasto
Międzyzdroje na wschodzie. W jej obrębie znajdują się takie części miasta Świnoujścia
jak Przytór, Warszów, Ognica oraz Łunowo.
W jednostce tej wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wynosi 63%, a rezerwy
zasobów dyspozycyjnych 37% - oznacza to niski stan rezerw w tym regionie. Przyczyną
niskiego stanu rezerw jest duże zapotrzebowanie na wodę w tym rejonie, szczególnie w
sezonie letnim. W obrębie tej jednostki występuje obszar pozbawiony poziomu
wodonośnego (rejon jez. Wicko) oraz obszary występowania zasolonych wód
podziemnych (rejon Warszowa – przemysłowej części miasta Świnoujście).
 Podregion V – Wolin obejmuje południową część Wyspy Wolin - Półwysep Rów
wraz ze zlokalizowanym na jego terenie miastem Wolin, na zachód od rzeki Dziwnej.
W jednostce tej wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wynosi 65%, a rezerwy
zasobów dyspozycyjnych 35% -oznacza to niski stan rezerw w tym rejonie.
Na obszarze Półwyspu Rów występują podwyższone stężenia chlorków, co wynika z
bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z zasolonymi wodami Dziwny.
 Podregion VII – Międzywodzie obejmuje pas przybrzeżny położony na północyzachód od Zalewu Kamieńskiego, oraz rejon Półwyspu Międzywodzie. Na obszarze tym
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znajdują się miejscowości Świętoujść (gmina Wolin), Międzywodzie (gmina Dziwnów),
oraz część miasta Dziwnów.
Obszar ten charakteryzuje się występowaniem zasolonych wód podziemnych
(zawartość chlorków nawet do 5,7g/dm3). Spowodowało to wydzielenie tego rejonu
jako pozbawionego poziomu wodonośnego ze względu na jakość wód.
 Podregion B – Zlewnia Gunicy - zlokalizowany jest na zachód od rzeki Odry i jez.
Dąbie, przy zachodniej granicy z Niemcami. Jednostka ta obejmuje część gminy:
Szczecin, Police i Dobra.
W jednostce tej wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wynosi 69%, a rezerwy
zasobów dyspozycyjnych 31% - oznacza to niski stan rezerw zasobów wód
podziemnych tym rejonie. Przyczyną tego jest duże zapotrzebowanie na wodę ze
względu, iż jest to rejon zurbanizowany i uprzemysłowiony.
 Podregion C – Zlewnia Odry Zachodniej - zlokalizowany jest na zachód od rzeki
Odry oraz południowy-zachód od jez. Dąbie, przy zachodniej granicy z Niemcami. Jest to
najbardziej na południe wysunięty podregion regionu bilansowego Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry. Jednostka ta obejmuje część gminy: Szczecin, Dobra oraz gminę
Kołbaskowo.
W jednostce tej wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wynosi 77%, a rezerwy
zasobów dyspozycyjnych 23% - oznacza to bardzo niski stan rezerw zasobów wód
podziemnych tym rejonie.
W regionie wodnym DOiPZ istotnym zagrożeniem dla wód podziemnych jest ich
zasolenie. Zagrożenie dotyczy przede wszystkim pasa nadmorskiego oraz obszarów
wzdłuż rzeki Dziwnej i wynika z możliwości ingresji wód morskich lub dopływu
zasolonych wód z głębszego podłoża wywołanego przez nadmierną eksploatację wód
podziemnych. W odniesieniu do regionów bilansowych zagrożenie zasoleniem
zidentyfikowano w następujących rejonach:
 02 - Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspa Wolin i Uznam: Półwysep
Przymorski, Półwysep Rów (miasto Wolin),
 11 - Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża – pas
wzdłuż Zalewu Kamieńskiego i rzeki Dziwnej (w rejonie Dziwnów – Kamień
Pomorski – Dusin – Dramino – Skoszewo) oraz rejon nadmorski koło
Pogorzelicy i Pobierowa.
 12 - Rega i przyległe Przymorze –nadmorska część Gminy Trzebiatów.
 14 - Parsęta – pas nadmorski,
 15 - Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno - na wschód od miejscowości
Ustronie Morskie aż po Sarbinowo na wschodzie,
 16 - Wieprza i przyległe Przymorze – rejon Darłówka.
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 Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.

W regionie wodnym DOiPZ zlokalizowanych jest, w całości lub częściowo, 10
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP):
 Zbiornik wyspy Wolin - GZWP nr 102,
 Zbiornik międzymorenowy Polanów – GZWP nr 118,
 Dolina kopalna Szczecin - GZWP nr 122,
 Zbiornik międzymorenowy Stargard - Goleniów - GZWP nr 123,
 Zbiornik Szczecinek - GZWP nr 126,
 Zbiornik Dębno - GZWP nr 134,
 Zbiornik Barlinek – GZWP nr 135,
 Dolina kopalna Wielkopolska - GZWP nr 144,
 Sandr rzeki Pliszka - GZWP nr 148.
Na poniższym Rys. 4 przedstawiano lokalizację ww. GZWP.
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Rys. 4 Główne zbiorniki wód podziemnych i ich obszary ochronne w obszarze działania
RZGW w Szczecinie

Źródło: Opracowanie własne
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Dla 7 z ww. GZWP w 2011 roku opracowano dokumentacje hydrogeologiczne
określające warunki hydrogeologiczne, celem ustanowienia obszarów ochronnych
zbiorników wód podziemnych. Są to GZWP nr 120, 122, 123, 126, 134, 144, 148.Spośród
ww. zbiorników obszaru ochronnego nie wyznaczono dla GZWP nr 126, a obszar
ochronny GZWP nr 120 prawie w całości wyznaczono w granicach RZGW w Poznaniu
(obszar ochronny w minimalnej części obejmuje RZGW w Szczecinie).
W przypadku GZWP nr 117 Zbiornik Bytów położonego w granicach RZGW w Gdańsku,
wyznaczony obszar ochronny w niewielkiej części (ok. 3%) obejmuje region wodny
DOiPZ.
Zgodnie z art. 60 ustawy Prawo wodne, obszary ochronne GZWP ustanawia w
drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Aktualnie nie ustanowiono jeszcze żadnego obszaru ochronnego.
Rozpatrując zagadnienie dot. ochrony wód podziemnych w kontekście
sformułowania ograniczeń w korzystaniu z wód, dokonano przeglądu dokumentacji
hydrogeologicznych
określających
warunki
hydrogeologiczne
w
związku
z ustanawianiem obszarów ochronnych. W ramach dokumentacji opracowano
koncepcje ochrony GZWP wraz ze wskazaniem zakazów, nakazów oraz ograniczeń w
zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód celem ochrony zasobów tych wód
przed degradacją. Zakres zabronionych lub ograniczonych robót oraz czynności dotyczył
w szczególności kwestii związanych z gospodarką ściekową, działalnością rolniczą i
hodowlaną, gospodarką odpadami oraz lokalizacją inwestycji zaliczonych do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W kwestii poboru wód
podziemnych w dokumentacjach nie sformułowano ograniczeń.
Analizując warunki hydrogeologiczne określone w obszarach GZWP nie
stwierdzono, poza GZWP nr 122 Dolina kopalna Szczecin, występowania obszarów o
znaczącym wykorzystaniu wód podziemnych. W granicach GZWP nr 122 występuje
obszar, w którym stwierdzono brak rezerw zasobów dyspozycyjnych ze względu duże
zapotrzebowanie na wodę Szczecina oraz okolicznych gmin.
Z powyższego wynika, iż w regionie wodnym DOiPZ obszary o znaczącym
wykorzystaniu
zasobów
dyspozycyjnych
wskazanych
w
dokumentacjach
hydrogeologicznych obejmują Podregion I – Przytór, Podregion V – Wolin, Podregion
VII – Międzywodzie, Podregion B – Zlewnia Gunicy i Podregion C – Zlewnia Odry
Zachodniej oraz obszar GZWP nr 122 Dolina kopalna Szczecin. Odnosząc się do granic
SCWP obszary te zlokalizowane są w DO 0201, DO 0204, DO 0205, DO 0208, DO 1001,
DO 1002 oraz DO 1003.
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2.2.5. Ustalenia pracy pn. „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód
podziemnych w regioniewodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”
W kontekście sformułowania ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych
wzięto pod uwagę wyniki ww. opracowania. Celem niniejszego opracowania było
określenie tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych wynikających ze
zmian hydrodynamicznych oraz ocena zagrożeń dla zasobów wód podziemnych.
Analiza wahań i tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w
regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wykazała, że 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. Na
wyspie
Uznam
obniżenie
zwierciadła wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym spowodowane jest
eksploatacją ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w Świnoujściu. Jest to obszar
deficytowy, gdzie pobór wód podziemnych przekracza wielkość dostępnych do
zagospodarowania zasobów, na którym w wyniku ascenzji i ingresji obserwuje się
dopływ wód zasolonych do użytkowych poziomów wodonośnych.
Analiza tendencji zmian poziomu zwierciadła oraz zasobów wód podziemnych w
obrębie jednolitych części wód podziemnych dowiodła, iż obserwowane zmiany miały
charakter sezonowy oraz powiązane były z czynnikami klimatycznymi. Jednocześnie
odnosząc wyniki analiz do wielolecia, obserwowane zmiany nie wpłynęły znacząco na
stan i pogorszenie zasobów wód podziemnych.

27

„Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego”

3. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód
wynikające z ustalonych celów środowiskowych
Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód wynikają przede wszystkim
z celów środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. Dokładne analizy na poziomie regionu wskazały jakie wymagania należy
wprowadzić w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, aby wspomóc
realizację założeń przytoczonego dokumentu planistycznego.

3.1.

Wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego

1. Korzystanie z wód płynących nie może powodować redukcji przepływu w korycie
cieku poniżej przepływu nienaruszalnego, którego wartość nie może być mniejsza
niż iloczyn współczynnika k oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od konieczności
zachowania przepływu nienaruszalnego, do wartości nie mniejszej niż 50% pod
warunkiem zachowania wypełnienia koryta cieku odpowiadającego co najmniej
przepływowi nienaruszalnemu obliczonemu zgodnie z pkt. 1.
3. Przy ustalaniu w pozwoleniach wodnoprawnych wymagań wynikających z
konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadza się obowiązek
określenia oprócz wartości przepływu nienaruszalnego również sposób jego
realizacji.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu
wodnoprawnym określa się ograniczenia w korzystaniu z wód wynikające z
konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego. Wymóg zagwarantowania w
cieku poniżej budowli piętrzącej przepływu równego co najmniej przepływowi
nienaruszalnemu zawiera art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie4.
Uzasadnienie:Konieczność stworzenia odpowiednich warunków dla życia biologicznego
– pozostawienie w cieku przepływu co najmniej nienaruszalnego – jest nieodzowne, aby
skład i liczebność określonych dla danego typu rzeki gatunków, był na poziomie
dobrego stanu lub potencjału. W aktualnym stanie prawnym brak jest aktu prawnego
4

Dz. U. z 2007 nr 86, poz. 579
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wskazującego metodę, która powinna być stosowana dla obliczania przepływu
nienaruszalnego i w odniesieniu do jakich obszarów, cieków czy sposobów korzystania z
wód. Stąd istnieje potrzeba wprowadzenia zapisów dotyczących wymagania zachowania
przepływu nienaruszalnego w cieku, które definiowałyby sposób wyznaczania tego
przepływu oraz zapewniałyby jego ciągłość i monotoniczność wzdłuż cieku.
W uzasadnionych przypadkach można dopuścić odstępstwo od konieczności
zachowania przepływu nienaruszalnego. Sytuacja taka może zachodzić np. gdy zrzut
wód wykorzystywanych przez użytkownika następuje w niewielkiej odległości od
miejsca ich poboru. W zasięgu oddziaływania tego zrzutu, mimo przepływu niższego od
nienaruszalnego napełnienie koryta cieku może być równe napełnieniu
odpowiadającemu przepływowi nienaruszalnemu. W takim przypadku niezachowanie
przepływu nienaruszalnego nie będzie miało istotnego wpływu na życie biologiczne w
cieku. Opisane odstępstwo nie może być jednak powszechnie stosowane oraz wymaga
szczegółowej analizy wypełnienia koryta.
Wprowadzony obowiązek określenia, sposobu realizacji wielkości przepływu
nienaruszalnego, wynika z nieprecyzyjnych zapisów prawa w tym zakresie, co powoduje
niejednokrotnie konflikty użytkowników korzystających z tego samego piętrzenia oraz
brak możliwości kontroli nad realizowanym przepływem. Wprowadzając
zaproponowane zapisy w warunkach korzystania z wód można takich sytuacji uniknąć
na etapie wydawania decyzji administracyjnych. Z doświadczeń wynika, iż brak
wskazania sposobu/warunków realizacji przepływu nienaruszalnego dotyczy głównie
małych obiektów tj. elektrownie czy stawy rybne. Obiekty takie, należące często do
różnych użytkowników, tworzą skomplikowane węzły wodne. Aby uniknąć sytuacji w
której przepływ wody może być dowolnie regulowany przez kilku użytkowników,
należy każdorazowo określić miejsce i sposób realizacji przepływu nienaruszalnego np.
czy zapewnia go stale otwarta przepławka, przepływ przez turbiny elektrowni, a w
okresie gdy elektrownia nie pracuje – otwarty jaz5.
Opis: Proponuje się przyjąć jako obowiązującą metodę obliczania przepływu
nienaruszalnego w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego tzw. metodę
uproszczoną H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego. Metoda ta
opiera się na zależności między przepływem nienaruszalnym, a przepływem średnim
niskim rocznym z wielolecia (SNQ) oraz wyrażająca się w korelacji między typem
hydrologicznym rzeki (nizinny, przejściowy, podgórski, górski) i powierzchnią jej
zlewni, a wartością SNQ tj.:
Qn  k  SNQ
gdzie:
5Libront

D., Praktyczne aspekty gospodarowania wodą – przepływ nienaruszalny, 2012
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Qn – przepływ nienaruszalny,
k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego cieku i powierzchni zlewni,
SNQ – przepływ średni niski z wielolecia.
Typ hydrologiczny cieku identyfikuje się na podstawie wartości spływu jednostkowego
SSq, zgodnie z tab.2.
Tabela 2. Typ hydrologiczny cieku w zależności od wartości spływu jednostkowego SSq
typ hydrologiczny cieku

SSq[dm3s-1km-2]

nizinny

SSq < 4,15

przejściowy i podgórski

4,15 ≤ SSq ≤ 13,15

górski

SSq> 13,15

Wartości współczynnika k odczytuje się z odpowiednich tabel, zawartych np. w
poradniku Obliczanie przepływu nienaruszalnego6. Dla regionu wodnego DOiPZ
proponuje się wyznaczanie współczynnika k zgodnie z formułą wypracowaną w Opis
analityczny współczynnika k do wzoru H. Kostrzewy uwzględniający wyniki jej badań7.
Kroki postępowania w procedurze wyznaczania wartości przepływu nienaruszalnego:
I.

II.

wyznaczenie dla przekroju cieku, w którym planowane jest korzystanie z wód:
a. powierzchni zlewni, F [km2]
b. przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3·s-1]
c. przepływu średniego niskiego z wielolecia, SNQ [m3·s-1]
obliczenie spływu jednostkowego SSq [dm3·s-1·km-2]

SSq 

III.

SSQ
1000
F

ustalenie wartości współczynnika k, na podstawie następującej zależności:

6

Witowski K., Filipkowski A., Gromiec M. J. Obliczanie przepływu nienaruszalnego. Poradnik. Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2008.
7

Mroziński Z. Opis analityczny współczynnika k do wzoru H. Kostrzewy uwzględniający wyniki jej badań,
2012 (artykuł przekazany do publikacji).
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k  ( a  b * SSq )* e 0 ,5*( F / s )  c
2

gdzie a, b, c, s są parametrami o wartościach według tab.3.

Tabela 3. Wartości parametrów a, b, c, s do wzoru na ustalenie współczynnika k.

IV.

parametr

a

b

c

s

wartość

0,434

0,0283

0,653

700

Obliczenie przepływu nienaruszalnego wg następującego wzoru:

Qn  k  SNQ

Obszar obowiązywania:wody powierzchniowe płynące.

3.2.

Wymaganie nieprzekraczania chłonności cieku.

1. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie
może powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego z powodu
zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych
ściekach.
2. W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z nowych instalacji
służących do oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w pkt. 1
odnosi się do odcinka cieku w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie w
cieku o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi równej 90%.
3. W przypadku braku danych pomiarowych o przepływach w cieku lub w przypadku
zbyt krótkiego okresu wykonywania pomiarów tych przepływów dopuszcza się
określenie wartości przepływu o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi
równej 90% jako iloczynu średniego przepływu z wielolecia (SSQ)
i współczynnika W90%, przedstawionego w tab.4.
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4. W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z istniejących instalacji
służących do oczyszczania ścieków, bez zmiany lub przy zmniejszeniu
dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym ilości,
stanu i składu wprowadzanych ścieków, o spełnieniu wymagania określonego w
pkt. 1 stanowić będą wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków z okresu
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, świadczącego o prawidłowej pracy
oczyszczalni.
5. W przypadku zwiększenia dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu
wodnoprawnym ilości, stanu lub składu wprowadzanych ścieków z istniejących
instalacji służących do oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w
pkt. 1 odnosi się do odcinka cieku w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie
w cieku o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi równiej 90% oraz do
przyrostu ładunków wprowadzanych zanieczyszczeń.

Tabela 4. Współczynnik W90% w zależności od typu hydrologicznego cieku i powierzchni
zlewni.
typ hydrologiczny cieku

powierzchnia zlewni F

współczynnik W90%

nizinny

niezależnie od powierzchni zlewni

0,367

przejściowy

przejściowe ≤ 1000 km2

0,555

przejściowy

przejściowe > 1000 km2

0,608

Podane w tab.4 wartości współczynnika W90% dla regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego, przyjęto zgodnie z Metodyką opracowywania warunków
korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni 8 (zwanej
dalej Metodyką). Zostały one oszacowane na podstawie analiz statystycznych
przepływów charakterystycznych z okresu 1951-1970 zawartych w opracowaniu pn.:
Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-19709.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, którym w myśl art. 37
pkt. 2 tej samej ustawy, jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Zgodnie z art.
42 ustawy Prawo wodne wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani
zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę
8

PRO-WODA, Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków
korzystania z wód zlewni, Warszawa 2008.
9Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-1970, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Warszawa 1980.
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i eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtórne
wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo
usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko.
Na ocenę stanu JCWP składa się zarówno ocena stanu lub potencjału ekologicznego, jak i
ocena stanu chemicznego. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego oraz stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowychzawiera Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. 10, w którym nie ustalono wartości
granicznych wskaźników jakości dla stanu poniżej dobrego. Stan chemiczny jednolitych
części wód powierzchniowych ustala się na podstawie wyników badań obecności
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń w wodzie, natomiast stan
ekologiczny ustala się na podstawie wyników klasyfikacji elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
Uzasadnienie:Obecnie obowiązujące zapisy ustawodawcze przytoczone powyżej oraz
dostępność danych monitoringowych w zakresie parametrów charakteryzujących dobry
stan lub potencjał jednolitych części wód powierzchniowych a także dobry stan
chemiczny,
warunkują
możliwość
wprowadzenia
wymagań
dotyczących
nieprzekraczania chłonności cieku w odniesieniu do niepogarszania stanu tych części
wód. Również z tego powodu nie zostały sformułowane wymagania w zakresie
wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych o stanie lub potencjale niższym od
dobrego – brak ustalonych wartości w rozporządzeniu [patrz: podstawa
prawna].Wprowadzone zapisy dotyczą chłonności cieku, która powinna zostać
oszacowana na podstawie poniższego sposobu postępowania.
Chłonność rzeki (CHrz) [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego:
Lstandobry  Lstanaktualny gdy Lstandobry  Lstanaktualny
CH rz  
gdy Lstandobry  Lstanaktualny
0

gdzie:
Lstan dobry

- ładunek odpowiadający stanowi dobremu przy przepływie
miarodajnym:

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

Lstandobry  31,536  Qgw,90%  Cstanaktualny
Gdzie: Cstan – stężenie danego wskaźnika zanieczyszczeń [mg/dm3]

10

Dz. U. z 2011 nr 257 poz. 1545.
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Wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych w
danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej, aby zapewnić osiągnięcie stanu
dobrego:
Lstanaktualny  Lstandobry gdy Lstanaktualny  Lstandobry
LRedukcja  
gdy Lstanaktualny  Lstandobry
0

W przypadku stwierdzenia braku chłonności rzeki dla wybranego zanieczyszczenia,
należy podjąć działania ograniczające wprowadzanie ładunku tego zanieczyszczenia w
analizowanym przekroju lub przekrojach znajdujących się powyżej.
Wprowadzone zapisy uwzględniają także przypadek, w którym użytkownik stara się o
nowe pozwolenie wodnoprawne (po wygaśnięciu poprzedniego lub w wyniku
planowanej zmiany np. ilości odprowadzanych ścieków). Wówczas porównanie oceny
stanu wód sprzed zmiany (poprzednie pozwolenie wodnoprawne) i po jej wystąpieniu
(zamierzone pozwolenie wodnoprawne) , które będzie zawierał operat wodnoprawny,
pozwoli na właściwą analizę każdego przypadku.
Opis: Proponowane zapisy generują konieczność znajomości stanu/potencjału
ekologicznego oraz stanu chemicznego odpowiednich jednolitych części wód przez
użytkowników. Do przeprowadzenia analizy odpowiadającej na pytanie czy
wprowadzone ścieki pogorszą stan JCWP należy posłużyć się najbardziej aktualną oceną
tego stanu publikowaną przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeśli takie informacje będą niedostępne należy
przyjąć ocenę stanu opublikowaną w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry [M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451] za najbardziej aktualną.
Obszar obowiązywania:wody powierzchniowe płynące.

3.3.

Wymaganie zachowania ciągłości morfologicznej cieku.

1. Zabudowa techniczna wód powierzchniowych musi uwzględniać wymagania
utrzymania lub przywracania naturalnych warunków morfologicznych, w tym w
szczególności ciągłości morfologicznej, niezbędne do skutecznej ochrony składu,
liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym
dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód.
2. Wprowadza się podział wód powierzchniowych na:
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1) cieki lub ich odcinki szczególnie istotne i istotne pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry, dla których zachowanie lub
odtworzenie ciągłości morfologicznej jest warunkiem koniecznym dla uzyskania
dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód.
Cieki lub ich odcinki szczególnie istotne pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry przedstawiono w Załączniku nr 3 oraz
na Mapie nr 1. Cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry przedstawiono w Załączniku nr 4 oraz
na Mapie nr 2;
2) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości
morfologicznejdlaregionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, które
są miejscami tarlisk i dorastania form młodocianych gatunków ichtiofauny
wrażliwych na przerwanie tej ciągłości. Cieki lub ich odcinki istotne dla
zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego przedstawiono w Załączniku nr 5 oraz na Mapie nr 3;
3) pozostałe cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości
morfologicznej nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dobrego stanu lub
potencjału ekologicznego wód.
3. Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania
pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku,
warunkujące skuteczność urządzeń udrażniających:
1) dla cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych oraz cieków lub ich odcinków
istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza
Odry, reprezentatywne gatunki ryb ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 6;
2) dla cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jako
reprezentatywne gatunki ryb ustala się łososia lub troć;
3) dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych odcinków cieków jako
reprezentatywne gatunki ryb ustala się certę lub węgorza.
Reprezentatywne gatunki ryb dla cieków w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego przedstawiono na Mapie nr 4.
4. Ustala się minimalne warunki techniczne urządzeń udrażniających w zależności od
reprezentatywnych gatunków ryb, które przedstawiono w Załączniku nr 7.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne wskazuje się, iż przy
projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować
się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu
wód i charakterystycznych dla nich biocenoz. Natomiast budowle piętrzące powinny
umożliwiać migrację ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska.
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Jednym z kluczowych elementów oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
jest ocena parametrów hydromorfologicznych. W obecnym cyklu planistycznym z uwagi
na brak danych monitoringowych w tym zakresie oraz w świetle zapisów
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych11 na podstawie dostępnych ekspertyz,
wskazano hierarchizację potrzeb udrożnieniowych w dorzeczu Odry.
Uzasadnienie: Jednym z kluczowych problemów w kontekście osiągnięcia dobrego stanu
ekologicznego jednolitych części wód (lub dobrego potencjału ekologicznego w
przypadku SZCW), są braki ciągłości morfologicznej cieków w regionie wodnym w
wyniku zabudowy porzecznej. Konieczność odtwarzania ciągłości morfologicznej
cieków, poprzez ich udrażnianie, jest niezbędna do osiągnięcia celów środowiskowych.
Przerwanie ciągłości morfologicznej rzek, poprzez jej zabudowę uważa się za działanie
najgroźniejsze dla organizmów wodnych. Za organizmy bezpośrednio wrażliwe uznano
ryby, dla których ciągłość morfologiczna ma kluczowe znaczenie, a spełnienie wymagań
zachowania ich migracji umożliwi poprawę stanu pozostałych elementów abiotycznych.
Brak ciągłości morfologicznej rzeki uniemożliwia lub utrudnia swobodną migrację
organizmom wodnym. Fakt ten jest szczególnie dotkliwy dla ryb anadromicznych oraz
potamodromicznych odbywających długie wędrówki w górę i w dół rzeki. Przy czym w
przypadku pierwszej grupy ciągłość morfologiczna jest niezbędna do ich egzystencji,
natomiast w przypadku drugiej grupy jest ona warunkiem zachowania lub odtworzenia
dużej liczebności populacji.
Opis: Podstawą wskazania cieków, w których wymagane jest zachowanie ciągłości
morfologicznej są wyniki pracy pn. Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości
morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i
potencjału ekologicznego części wód w Polsce12. W pracy tej szeroko omówiono
zagadnienia związane z udrożnieniem cieków, w tym podano reprezentatywne gatunki
ryb dla wybranych rzek, określono minimalne warunki techniczne urządzeń
udrażniających w zależności od tych gatunków oraz poddano szczegółowej analizie cieki
obszaru całej Polski, pod kątem wyodrębnienia cieków lub ich odcinków istotnych i
szczególnie istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej w obszarach
dorzeczy.
Wyodrębniając w regionie wodnym DOiPZ cieki, które wymagają zachowania lub
przywrócenia ciągłości morfologicznej, wzięto także pod uwagę opracowany przez
RZGW Szczecin wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb
łososiowatych.
11

Dz. U. z 2011 nr 257 poz. 1545
J. Błachuta i inniOcena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach
dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce, Poznań 2010.
12
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Uwzględniając powyższe proponuje się wyznaczenie w regionie wodnym DOiPZ
czterech grup cieków lub ich odcinków tj.:
I. cieki lub ich odcinki szczególnie istotne pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry (Załącznik nr 3). Stanowią je:
 Odra – będąca jednym z najważniejszych szlaków tranzytowych dla migracji
tarłowych jesiotra, parposza, minoga morskiego i rzecznego oraz łososia, troci i
certy;
 Rega – były w niej liczne tarliska łososi, troci i certy. W zlewni Regi zachowały się
nieliczne pozostałości populacji cert i minoga rzecznego. Stale wstępuje do niej
liczna populacja troci oraz po podjęciu restytucji coraz liczniej łosoś;
 Parsęta – były w niej tarliska łososi, troci i certy. Do dzisiaj zachowała populację
troci, po podjęciu restytucji coraz liczniej wstępuje do niej łosoś;
 Wieprza – były w niej liczne tarliska łososi i troci. Do dzisiaj zachowała populację
troci, po podjęciu restytucji coraz liczniej wstępuje do niej łosoś;
 Grabowa – były w niej liczne tarliska łososi, troci i certy. Odtworzenie ciągłości
morfologicznej tej rzeki daje możliwość uzyskania około 2 ha tarlisk i 4 ha miejsc
odchowu narybku, co stwarza perspektywę dla pomyślnej restytucji
diadromicznych łososiowatych.
II. cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej
dla obszaru dorzecza Odry (Załącznik nr 4). Stanowią je:
 Gowienica – były w niej tarliska diadromicznych łososiowatych. Zachowała się w
niej szczątkowa populacja troci;
 Ina – posiadająca bardzo dobre warunki rozrodu dla troci. Odtworzenie ciągłości
morfologicznej tej rzeki podwoiłoby dostępną dla ryb powierzchnię tarlisk i
żerowisk narybku;
 Krąpiel (prawy dopływ Iny) – były w niej tarliska dla diadromicznych
łososiowatych;
 Płonia – będąca szlakiem spływania węgorza;
 Ilanka – potencjalne tarliska diadromicznych łososiowatych. W dolnym biegu
aktualnie tarliska populacji brzany, bolenia i jazia z Odry oraz szczątkowej
populacji troci;
 Pliszka – będąca
szlakiem spływania węgorza. Potencjalne tarliska
diadromicznych łososiowatych, w dolnym biegu aktualnie tarliska populacji
brzany, bolenia i jazia z Odry oraz szczątkowej populacji troci;
 Mołstowa (prawy dopływ Regi) – aktualne tarliska dla diadromicznych
łososiowatych;
 Radew (prawy dopływ Parsęty) – aktualne i potencjalne tarliska dla
diadromicznych łososiowatych;
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 Pokrzywnica (lewy dopływ Parsęty) – aktualne tarliska dla diadromicznych
łososiowatych;
 Leśnica (prawy dopływ Parsęty) – aktualne tarliska dla diadromicznych
łososiowatych.
III. cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Załącznik nr 5). Stanowią
one najważniejsze korytarze migracyjne i są miejscami rozrodu ryb oraz
dorastania form młodocianych, zatem konieczne jest dla nich zachowanie lub
odtworzenie ciągłości morfologicznej, a także ochrona przed niekorzystnymi
zmianami hydromorfologicznymi.
IV. pozostałe cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości
morfologicznej cieków nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dobrego stanu
lub potencjału ekologicznego wód.
Obszar obowiązywania: wody powierzchniowe płynące – cieki.

3.4.

Wymaganie nieprzekraczania poziomu tolerancji jeziora.

1. Jednolite części wód jezior, wymagające szczególnej ochrony ze względu na
nasilenie presji antropogenicznej przekraczające poziom naturalnej tolerancji
jeziora, uznaje się za jeziora priorytetowe.Wykaz jezior priorytetowych
przedstawiono w Załączniku nr 8 oraz na Mapie nr 5.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 38c.ustawy Prawo wodne ochrona wód
powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obejmuje łącznie: ograniczanie emisji do
wód ze źródeł zanieczyszczeń punktowych przy zastosowaniudopuszczalnych wartości
emisji ustalanych na podstawie przepisówustawy lub najlepszych dostępnych technik
oraz ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń obszarowych, przez
określanie jej warunków, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk w zakresie
ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w przepisach ustawy, a także w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochronyśrodowiska13.
Uzasadnienie: Zgodnie z opracowaniem pn.: Przegląd i analiza jezior wskazanych do
derogacji w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego14. Aby część
wód jaką jest jezioro osiągnęła przynajmniej dobry stan ekologiczny, ładunki biogenów
13

Dz. U. z 2001 nr 62 poz. 627.
Bajkiewicz-Grabowska E. z zespołem, Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Gdańsk, 2011.
14
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trafiające do jeziora ze zlewni (zasilanie zewnętrzne) oraz ładunki biogenów
produkowane w samym jeziorze przez żyjące w nim biocenozy (zasilanie wewnętrzne)
nie powinny przekraczać zakresu tolerancji jeziora. Przedmiotowy zakres tolerancji
wyznacza określony indywidualnie dla każdego jeziora ładunek dopuszczalny biogenów.
Jeśli presja antropogeniczna nie przekroczy jego poziomu jezioro powinno samo
osiągnąć stan trofii wynikający z jego typu geoekosystemu określonego warunkami
środowiska geograficznego. Szczególnie istotna dla tempa eutrofizacji wód jest ilość
dostarczanego do nich fosforu, pierwiastka limitującego jej przebieg. Zatem
dopuszczalny poziom presji antropogenicznej na jezioro powinien wyznaczać ładunek
dopuszczalny fosforu dla niego wyznaczony.
Zatem, podstawowe znaczenie dla poprawy stanu jednolitych części wód
powierzchniowych jezior, powinny mieć działania zmierzające do ograniczenia presji
antropogenicznej przynajmniej do zakresu tolerancji zbiornika. Ten zakres tolerancji
zbiornika wyznacza dopływ substancji eutrofizujących do poziomu gwarantującego
utrzymanie takiego stanu wód, który nie powoduje zakwitów glonów w jeziorze. Poziom
ten wyznacza wielkość ładunku dopuszczalnego. Dlatego dopuszczalny poziom presji
antropogenicznej na jednolite części wód nie powinien przekraczać wielkości ładunku
dopuszczalnego dla jeziora. Większy ładunek biogenów prowadzi do przyspieszonej
eutrofizacji.
Opis:W przytoczonym powyżej opracowaniu
dokonano m.in. oszacowania
rzeczywistego ładunku fosforu trafiającego do wskazanych do derogacji jezior ze źródeł
punktowych oraz ze źródeł obszarowych. Analiza wielkości tych ładunków i porównanie
ich z wyznaczonym dla ww. akwenów ładunkiem niebezpiecznym pozwoliła na
wyodrębnienie trzech grup jezior:
1. jeziora otrzymujące ładunek fosforu ze spływów obszarowych przekraczający
ładunek niebezpieczny – w przypadku tych jezior należy ograniczyć zasilanie
zewnętrzne i ewentualnie podjąć zabiegi rekultywacyjne jezior, które były
odbiornikami ścieków;
2. jeziora otrzymujące ładunek fosforu ze spływów obszarowych mniejszy niż
ładunek niebezpieczny, natomiast ze źródeł punktowych ładunki wyższe od
ładunku niebezpiecznego – w przypadku tych jezior należy bezwzględnie
wyeliminować ładunki fosforu wprowadzane do nich dopływami i ewentualnie
podjąć zabiegi rekultywacyjne jezior, w których jest duże zasilanie wewnętrzne;
3. jeziora otrzymujące ładunek fosforu ze spływów obszarowych i ze źródeł
punktowych przekraczający ładunek niebezpieczny – w przypadku tych jezior
należy ograniczyć spływy obszarowe i bezwzględnie wyeliminować ładunki
fosforu wprowadzane do nich dopływami oraz ewentualnie podjąć zabiegi
rekultywacyjne jezior, w których jest duże zasilanie wewnętrzne.
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Biorąc powyższe pod uwagę, uznano, iż w regionie wodnym DOiPZ jeziorami
priorytetowymi pod względem ich ochrony są jeziora pierwszej i trzeciej grupy, dla
których warunkiem koniecznym dla osiągnięcia celów środowiskowych jest znaczące
ograniczenie ładunków fosforu ze spływów obszarowych.
Równocześnie należy podkreślić, iż wszystkie jeziora priorytetowe wskazane zostały w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jako części wód, dla których
osiągnięcie celów środowiskowych będzie przesunięte w czasie na następne cykle
planistyczne. Przy czym rok 2027 jest ostatecznym terminem na osiągnięcie przez
wszystkie części wód dobrego stanu lub potencjału ekologicznego.
3.5.

Wymaganie nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów
wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego

1. Korzystanie z wód podziemnych dopuszczalne jest w granicach nie
przekraczających ilości dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego.
2. Korzystanie z wód podziemnych nie może:
1) ograniczać lub uniemożliwiać osiągnięcia celów środowiskowych określonych
dla wód powierzchniowych i podziemnych,
2) wyrządzać szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód
podziemnych,
3) skutkować dopływem wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej
zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz nie mogą powodować trwałej tendencji
do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, która mógłby spowodować taki
dopływ.
2. Korzystanie z czwartorzędowych utworów wodonośnych do napełniania stawów
rybnych oraz na potrzeby upraw rolnych i leśnych dopuszcza się w przypadku
braku możliwości wykorzystania do tych celów wód powierzchniowych.
3.Korzystanie ze starszych niż czwartorzędowe utwory wodonośne do napełniania
stawów rybnych oraz na potrzeby upraw rolnych i leśnych dopuszcza się w
przypadku braku możliwości wykorzystania do tych celów wód podziemnych z
czwartorzędowych utworów wodonośnych lub wód powierzchniowych.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 145],zarządzanie zasobami wodnymi służy ochronie zasobów
wodnych przed nadmierną eksploatacją. W myśl art. 31 ust. 2 ww.
ustawy korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów
od nich zależnych oraz nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza.
Dla jednolitych części wód podziemnych jednym z celów środowiskowych jest
zapobieganie pogorszeniu, poprawa ich stanu oraz podejmowanie działań naprawczych,
a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby
osiągnąć ich dobry stan (art. 38e. ust. 1 ustawy Prawo wodne). W odniesieniu do stanu
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ilościowego wód podziemnych, przy jego ocenie przeprowadza się m.in. interpretację
wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych. Wymóg uwzględnienia w
ocenie stanu ilościowego wód podziemnych wyników badań położenia zwierciadła
wody zawiera § 8 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.

Uzasadnienie:Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód
podziemnych jest niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód
podziemnych. Jeśli nadmierna eksploatacja wód podziemnych przekroczy wielkość
dostępnych zasobów to może dojść do obniżenia zwierciadła wód oraz do degradacji
zasobów poprzez ich zasolenie w wyniku ingresji lub ascenzji. W efekcie następuje
zmniejszenie zasobów wód podziemnych możliwych do zagospodarowania.
Proponując zapisy wymagania w zakresie stanu wód podziemnych, kierowano się
przede wszystkim osiągnięciem celu środowiskowego dot. stanu ilościowego jednolitych
części wód podziemnych. W odniesieniu do dobrego stanu ilościowego wód
podziemnych, cele środowiskowe oparto na warunku zapewnienia zasobów wód
podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej
wartości poboru z ujęć wód podziemnych. Ponadto dodatkowym kryterium, które
uwzględnia się przy określeniu dobrego stanu ilościowego są zmiany położenia
zwierciadła wód podziemnych.

Opis:Analizując zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego odniesiono się głównie do wyników pracy pn.
„Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego” Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział Pomorski,
2006r., gdzie wykazano, iż w regionie wodnym obserwuje się sezonowe zmiany
zwierciadła wód podziemnych, które są związane głównie z czynnikami klimatycznymi.
Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych, wynikające z korzystania z wód
podziemnych zidentyfikowano jedynie na wyspie Uznam. Obniżenie zwierciadła wód
podziemnych w poziomie czwartorzędowym spowodowane jest eksploatacją ujęć wód
podziemnych zlokalizowanych w Świnoujściu. Jednocześnie należy podkreślić, iż wyspa
Uznam wskazana została w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
jako części wód, dla której osiągnięcie celów środowiskowych będzie przesunięte w
czasie na następny cykl planistyczny.
W odniesieniu do oceny stanu rezerw zasobów wód podziemnych dostępnych do
zagospodarowania uwzględniono wyniki bilansów wodno-gospodarczych zawartych w
dokumentacjach hydrogeologicznych opracowanych dla regionów bilansowych oraz w
projekcie pn. „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania
planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” MGGP, 2010r. oraz Suplementu
opracowanego przez RZGW w Szczecinie dot. uzupełnienia ww. opracowania w zakresie
zasobów i jakości wód podziemnych. Celem ww. projektu było m.in. wykonanie bilansu
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wód podziemnych w odniesieniu do scalonych części wód powierzchniowych na
podstawie informacji uzyskanych z pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
podziemnych z 2010r. oraz danych o rzeczywistym poborze wód podziemnych z 2008r.
Ocena stanu rezerw zasobów przeprowadzona została poprzez określenie stopnia
wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych, który
pozwala na zaliczenie danej scalonej części wód powierzchniowych do jednej z 7 klas
stanu rezerw zasobów, zdefiniowanych określonym przedziałem wartości wskaźnika α.
Wielkości zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w
poszczególnych SCWP zostały wyznaczone na podstawie informacji zawartych w
dokumentacjach hydrogeologicznych oraz zasobów perspektywicznych.
Podział oceny stanu rezerw zasobów wód podziemnych w SCWP w regionie
wodnym DOiPZ przedstawia się następująco:

Stan rezerw

Przedział
wartości
wskaźnika

Ilość SCWP, w których
stan rezerw określono
po uwzględnieniu
poborów rzeczywistych

Ilość SCWP, w których
stan rezerw określono
po uwzględnieniu
poborów wg pozwoleń
wodnoprawnych

bardzo wysokie
rezerwy
wysokie
rezerwy
średnie
rezerwy

α15%

94

66

15% α30%

16

19

30% α60%

6

23

niskie rezerwy

60% α75%

1

2

75% α90%

3

2

90% α100%

1

1

α100%

1

9

bardzo niskie
rezerwy
zagrożenie
brakiem
rezerw
brak rezerw deficyt

W SCWP, w których zasoby zostały ocenione jako „niskie rezerwy”, bądź gorsze,
istnieje zagrożenie możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników wód
podziemnych. W regionie wodnym DOiPZ, występuje 14 SCWP o zasobach ocenionych
po uwzględnieniu wielkości rzeczywistych poborów wód podziemnych oraz
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych jako: niskie rezerwy, bardzo niskie
rezerwy , zagrożone brakiem rezerw i brak rezerw – deficyt. Są to SCWP: DO 0101, DO
0204, DO 0205, DO 0206, DO 0207, D0 1001, D0 1002, D0 1110, D0 1403, D0 1411, D0
1413, D0 1418, D0 1502 oraz D0 1506.
Szczegółowe informacje o ocenie stanu rezerw zasobów wód podziemnych w
SCWP zestawiono w Załączniku nr 9.
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Zgodnie ze sformułowanym powyżej wymaganiem oraz w świetle istniejących
rozbieżności między stanem rezerw określonym na podstawie wydanych pozwoleń
wodnoprawnych, a rzeczywistym wykorzystaniem wód podziemnych, wskazane jest
dokonanie przeglądu i weryfikacji wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
podziemnych. W regionie wodnym DOiPZ różnice w stanie rezerw zasobów wód
podziemnych określonym na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych
i rzeczywistego wykorzystania wód obserwuje się w 53 z 122 SCWP. Przy czym sytuacja
ta dotyczy w szczególności 12 SCWP, gdzie dostępne zasoby zostały rozdysponowane
udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi i występuje ich brak – deficyt, zagrożenie
brakiem oraz bardzo niskie rezerwy. Są to: DO 0101, DO 0204, DO 0205, DO 0206, DO
0207, DO 1002, DO 1110, DO 1403, DO 1411, DO 1413, DO 1418 i DO 1502. Zestawienie
pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej z ujęć zlokalizowanych w ww. 12
SCWP zawiera Załącznik nr 10 – wersja elektroniczna.
Przegląd wydanych pozwoleń wodnoprawnych pod kątem ilości pobieranej wody
należałoby przeprowadzić uwzględniając rzeczywiste potrzeby użytkowników, zgodnie
z określonymi w niniejszym opracowaniu priorytetami w korzystaniu z wód.
Wielkość poboru w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym powinna wynikać z
bilansu zapotrzebowania na wodę na podstawie rzeczywistego wykorzystania z
poprzedzających lat z uwzględnieniem jego wzrostu w okresie obowiązywania
pozwolenia, nie większym niż 20%. Większy wzrost powinien być uzasadniony np.
planowanym podłączeniem innych użytkowników lub miejscowości.
W trakcie weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód należy uwzględnić
powyższą zasadę.
Organem właściwym do przeprowadzenia weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych
jest zgodnie z ustawą Prawo wodne starosta, marszałek lub dyrektor regionalnego
zarządu. Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy Prawo wodne, co najmniej raz na 4 lata, ww.
organy dokonują przeglądu ustaleń wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wody. Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy może zostać
cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia
celów środowiskowych w zakresie wynikającym z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, warunków z korzystania z wód regionu wodnego lub warunków
korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód.
Obszar obowiązywania wymagań:- region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
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4. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
W nawiązaniu do listy priorytetów w zaspokojeniu potrzeb wodnych, ustalonej w
Zadaniu I dokonano analizy kolejnych dokumentów i opracowań merytorycznych. W
świetle przeprowadzonej analizy proponuje się ustalenie następujących priorytetów w
korzystaniu z wód celem zaspokajania potrzeb i przeznaczenia zasobów wodnych:
a) na cele ochrony zasobów wód przed zanieczyszczeniem,
b) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele
socjalno-bytowe,
c) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,
d) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych,
e) na potrzeby przemysłu,
f) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt,
g) na potrzeby upraw rolnych i leśnych,
h) na potrzeby energetyki wodnej,
i) na potrzeby transportu wodnego,
j) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.
O przyjętej hierarchii użytkowania zasobów wodnych zdecydowały zasady
przyjęte w Zadaniu I, tj. konsekwencje społeczno-ekonomiczne niedostarczenia wody,
względy ekologiczne i ocena możliwości wykorzystania wody przez kolejnych
użytkowników.
Z uwagi na fakt, iż w regionie wodnym DOiPZ zasoby wód podziemnych stanowią
główne źródło zaopatrzenia użytkowników w wodę, za pierwszy priorytet w hierarchii
ważności uznano - cele ochrony zasobów wód przed zanieczyszczeniem. Przykładem
w tym względzie jest pozwolenie wodnoprawne wydane na pobór wód podziemnych na
wyspie Uznam dla potrzeb monitoringu środowiska na terenie bazy paliw (Terminal
Przeładunkowy BALTCHEM S.A.). Pobór ten jest konieczny do wytworzenia obniżenia
zwierciadła wód podziemnych i zablokowania w ten sposób migracji wolnego produktu
naftowego w kierunku Kanału Mieleńskiego lub terenów sąsiadujących z bazą paliw
oraz do zaczerpywania produktów naftowych.
Kolejne wysokie miejsce w hierarchii ważności przyznano użytkownikom
wymagającym wody wysokiej jakości tj. ludności, której należy zabezpieczyć wodę do
spożycia oraz zakładom produkującym artykuły żywnościowe i farmaceutyczne.
Za takim podejściem przemawia fakt, iż zgodnie z wymogami art. 32 ustawy Prawo
wodne wody podziemne powinny być wykorzystywane przede wszystkim na ww. cele.
Na kolejnej pozycji umieszczono ekosystemy wodne i od wód zależne ze
względu na to, iż zasoby wodne są czynnikiem niezbędnym do istnienia ekosystemów, a
ich brak oznacza ich zanikanie. Identyfikacji siedlisk mokradłowych występujących w
regionie wodnym DOiPZ dokonano w pracy pn.„Ekosystemy lądowe pozostające w
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dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów
dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego Warty)”. Celem opracowania było
m.in. pozyskanie informacji dla utworzenia wymaganego przez RDW, rejestru obszarów
chronionych uznanych za wymagające szczególnej ochrony w ramach prawodawstwa
wspólnotowego, w celu ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych
i podziemnych oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od
wody. W regionie wodnym stwierdzono występowanie mokradeł na terenie obszarów
chronionych: Wolińskiego Parku Narodowego, 10 parków krajobrazowych, 46
rezerwatów zlokalizowanych na terenie regionu, w obszarach Natura 2000 (Obszarach
Specjalnej Ochrony Ptaków – skoncentrowanych w korytarzu doliny Odry oraz wzdłuż
wybrzeża Bałtyku - szczególnie ważnych szlakach migracyjnych, Specjalnych Obszarach
Ochrony Siedlisk – głównie w ostojach dolin Wieprzy, Parsęty, Chocieli, Pliszki, Ilanki,
Iny, Grabowej, ujściowych odcinków Odry), jak również poza obszarami chronionymi.
Następne pozycje w hierarchii przyznano kolejno:
 na potrzeby przemysłu – W regionie wodnym DOiPZ tereny o wysokim
poziomie uprzemysłowienia zlokalizowane są głównie w okolicach Szczecina
i sąsiadujących powiatach: polickim, goleniowskim, gryfińskim i stargardzkim
oraz w rejonie Koszalina. Zaopatrzenie w wodę do celów przemysłowych
pochodzi zarówno z zasobów wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Z uwagi na położenie geograficzne i dostępność transportową rejonu ujścia Odry,
w regionie wodnym występują korzystne warunki do rozwoju sektora
przemysłowego. Potwierdzeniem tego faktu są zidentyfikowane w dokumentach
planistycznych kolejne obszary predestynowane do rozwoju gospodarczego w
rejonach większych miast, tj. na terenie województwa zachodniopomorskiego w
okolicach: Polic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina oraz na terenie woj.
lubuskiego w rejonie Rzepina. Planowane działania przyczyniać się będą do
rozwoju sektora przemysłowego w regionie i jednocześnie zwiększenia
zapotrzebowania na wodę w tym sektorze.
 na potrzeby chowu i hodowli zwierząt – W regionie wodnym DOiPZ obszary
o występowaniu dużych ferm zlokalizowane są głównie na terenie powiatów
goleniowskiego, świdwińskiego oraz koszalińskiego. Głównym źródłem
zaopatrzenia w wodę ferm jest woda podziemna. W regionie wodnym DOiPZ
prowadzona jest również gospodarka stawowa (stawy karpiowe i pstrągowe).
Koncentracja stawów hodowli karpiowej znajduje się na terenie powiatów
koszalińskiego, białogardzkiego oraz świdwińskiego, zaś stawy hodowli
pstrągowej koncentrują się we wschodniej części regionu wodnego, tj. na terenie
powiatu sławnieńskiego, koszalińskiego oraz białogardzkiego. Źródłem
zaopatrzenia w wodę stawów jest przede wszystkim woda powierzchniowa,
natomiast zasoby wód podziemnych wykorzystywane są wyłącznie
uzupełniająco (w niewielu przypadkach).
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 na potrzeby upraw rolnych i leśnych - Tereny rolne i leśne zajmują istotną
część regionu wodnego DOiPZ. Grunty leśne zajmują ok. 36 % powierzchni tego
regionu wodnego. Rozmieszczenie gruntów leśnych nie jest równomierne - pas
nadmorski jest najsłabiej zalesiony. Zwarte kompleksy leśne występują głównie
w południowej i środkowej części regionu. Tereny rolne zajmują ponad połowę
powierzchni regionu wodnego. Strefy o najintensywniejszej produkcji rolnej
zlokalizowane są na terenie powiatów myśliborskiego, pyrzyckiego,
choszczeńskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego oraz
koszalińskiego.
W celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy
niezbędne jest stosowanie zabiegów melioracyjnych. Dzięki melioracjom
wodnym możliwe jest kontrolowane nawadnianie i odwadnianie terenów. W
regionie wodnym DOiPZ do nawodnień wykorzystuje się zarówno wody
powierzchniowe, jak i podziemne.
 na potrzeby energetyki wodnej – W regionie wodnym DOiPZ największa liczba
elektrowni wodnych występuje w dorzeczu rzeki Regi, Parsęty i Wieprzy. Analiza
dokumentów planistycznych wykazała, iż planowane są kolejne inwestycje w tym
zakresie. Niniejsze plany wpasowują się w kierunki wynikające z dokumentu pn.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, gdzie czytamy: Istotny będzie wzrost
wykorzystania energetyki wodnej, zarówno w małej skali jak i większych
instalacji (…). Ponadto do rozwoju energetyki wodnej, polegającej na
wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł energii, zobowiązuje nas jako
Państwo Członkowskie UE Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 28 kwietnia 2009r. w
sprawie promowana i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
 na potrzeby transportu wodnego – z uwagi na położenie geograficzne
i dostępność transportową rejonu ujścia Odry ten rodzaj transportu ma
szczególne znaczenia dla rozwoju gospodarczego w regionie wodnym. Odrzańska
Droga Wodna jest najważniejszą krajową śródlądową drogą wodną, łączącą porty
morskie ujścia Odry z aglomeracjami śląskimi oraz z zachodnioeuropejską siecią
śródlądowych dróg wodnych. Odrzańska Droga Wodna stanowi ważny element
międzynarodowego korytarza transportowego między Skandynawią a basenem
Morza Śródziemnego. Na odcinku granicznym z Niemcami Odra stanowi również
niemiecką federalną drogę wodną. Pomimo największych w kraju przewozów
wodnych śródlądowych w układzie krajowym i międzynarodowym, aktualny
stan zabudowy hydrotechnicznej nie pozawala na pełne wykorzystanie
możliwości transportowych Odrzańskiej Drogi Wodnej. Podejmowane
i planowane działania utrzymaniowo-modernizacyjne zabudowy regulacyjnej
i hydrotechnicznej przyczyniać się będą do rozwoju transportu wodnego
śródlądowego na Odrze oraz poprawy warunków nawigacyjnych dla polskich
i niemieckich lodołamaczy.
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na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją – z uwagi na
położenie geograficzne sektor ten pełni szczególną rolę aktywizującą wzrost
ekonomiczny i rozwój społeczny regionu.
Z informacji uzyskanych z
dokumentów planistycznych wynika, że rozwój turystyczny jest jednym z
głównych kierunków działań w regionie. W tym celu planowane jest wyznaczenie
kolejnych miejsc przeznaczonych do rozwoju turystyki, m.in.: rzek i akwenów
predysponowanych do rozwoju turystycznego, przystani żeglarskich, nabrzeży.

Wskazane priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych będą obowiązywały w
przypadku gdy wystąpi kolidujące ze sobą zapotrzebowanie na jednoczesne
wykorzystanie tych samych wolnych zasobów dyspozycyjnych na różne cele. Priorytety
w korzystaniu z wód będą obowiązywały wszystkich użytkowników na obszarze całego
regionu wodnego DOiPZ.
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5. Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze
regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych
jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych
5.1.

Ograniczenia w odniesieniu do wprowadzana ścieków do wód
powierzchniowych

1. W przypadku wprowadzania ścieków do wód o stanie lub potencjale
ekologicznym niższym od dobrego nie ma zastosowania przepis art. 41 ust. 6
ustawy Prawo wodne.
2. Wprowadzanie ścieków do wód o stanie lub potencjale ekologicznym niższym
od dobrego możliwe jest przy zastosowaniu warunków określonych w art. 38j
Prawa wodnego.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy Prawo wodne [tekst jednolity - Dz. U. z
2012 nr 0 poz. 145]organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalając
warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, może określić w pozwoleniu
wodnoprawnym wartości zanieczyszczeń w ściekach wyższe niż najwyższe
dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określonych w przepisach, jeżeli dotrzymanie
najwyższych dopuszczalnych wartości nie jest możliwe mimo zastosowania dostępnych
technik i technologii oczyszczania ścieków oraz zmian w procesie produkcji, a
jednocześnie stan wód odbiornika i ich podatność na eutrofizację pozwala na dokonanie
odstępstw. Natomiast, w art. 31 ust. 2 ww. Ustawy czytamy, iż korzystanie z wód nie
może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemówod nich zależnych, w
szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami naobszarze dorzecza.
Zgodnie z art. 38j ww. ustawy dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu wód
zarówno w przypadku JCW powierzchniowych jak i podziemnych, jeśli sytuacja taka
wystąpiła na skutek nowych zmian właściwości fizycznych lub jeśli niezapobieżenie
pogorszenia się stanu tych wód ze stanu bardzo dobrego do dobrego jest wynikiem
nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju w przypadku
JCWP oraz zmian poziomu zwierciadła tych wód w przypadku JCWPd. Takie odstępstwo
ma zastosowanie po łącznym spełnieniu warunków wskazanych w art. 38j ust.3 PW.
Uzasadnienie:Prowadzone obecnie w Polsce działania ograniczenia wprowadzania
zanieczyszczeń komunalnych do wód płynących mają głównie na celu znaczną redukcję
odprowadzanego ładunku azotu i fosforu zawartego w ściekach komunalnych co będzie
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służyć w przyszłości osiągnięciu celów środowiskowych również w przypadku wód
przejściowych i przybrzeżnych. W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, tak jak w pozostałych regionach w Polsce, zaopatrzenie w wodę
uwarunkowane jest w dużym stopniu jakością wód oraz wielkością dostępnych
zasobów. W związku z dużym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych w regionie,
wody podziemne stanowią najczęściej spotykane źródło zaopatrzenia w wodę.
Proponując zapisy ograniczające wprowadzanie ścieków do wód o stanie lub potencjale
gorszym od dobrego, kierowano się przede wszystkim zasadą niepogarszania stanu
jednolitych części wód. W przypadku tych wód dla osiągnięcia celów środowiskowych
należy wprowadzać programy działań naprawczych, natomiast dopuszczenie do
pogorszenia ich stanu faktycznie uniemożliwi osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału.
Opis: Proponowane ograniczenia generują konieczność znajomości stanu i potencjału
odpowiednich jednolitych części wód przez użytkowników. Do przeprowadzenia analizy
odpowiadającej na pytanie czy wprowadzone ścieki pogorszą stan/potencjał JCWP
należy posłużyć się najbardziej aktualną oceną stanu/potencjału publikowaną przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. Jeśli takie informacje będą niedostępne należy przyjąć, ocenę
stanu/potencjału opublikowaną w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry15 za najbardziej aktualną.

Obszar obowiązywania:wody powierzchniowe płynące.
5.2.

Ograniczenia w odniesieniu do przywrócenia ciągłości morfologicznej
cieków, w tym wykonywania nowych urządzeń wodnych

1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przegradzanie nowymi budowlami
piętrzącymi i regulacyjnymi cieków lub ich odcinków wskazanych jako szczególnie
istotne lub istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry, tj. wymienionych w Załączniku nr 3 i nr 4 jest możliwe tylko na
podstawie warunków wskazanych w art.38j ustawy Prawo wodne. Przy czym
wymagane jest, aby uzasadnienie spełnienia warunków wskazanych w art. 38j ust.3
było elementem operatu wodnoprawnego.
2. Nowe obiekty piętrzące na ciekach lub ich odcinkach wskazanych jako szczególnie
istotne lub istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry muszą być wyposażone w urządzenia zapewniające swobodną
migrację ryb.
15

M.P. z 2011 nr 40 poz. 451
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3. Istniejące obiekty piętrzące na ciekach lub ich odcinkach wskazanych jako
szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej
dla obszaru dorzecza Odry, tj. wymienione w Załączniku nr 3 i nr 4, muszą zostać
wyposażone w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb we wcześniejszym
z dwóch podanych niżej terminów:
1) przy pierwszej przebudowie, rozbudowie istniejącego obiektu oraz przy jego
odbudowie,
2) w terminie osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego,
wskazanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla
części wód, na których zlokalizowane są te obiekty.
4. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli poprzecznej na
ciekach lub ich odcinkach wskazanych jako istotne pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, tj. wymienionych w Załączniku nr 5 jest możliwe tylko pod warunkiem
wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację
reprezentatywnych gatunków ryb.
5. Dopuszcza się uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli
poprzecznej na ciekach lub ich odcinkach wskazanych jako istotne pod względem
zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, tj. wymienionych w Załączniku nr 5, o wysokości progu nie większej
niż 0,30 m bez wyposażania jej w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb
pod warunkiem, że budowla ta wyposażona jest w przelew zapewniający
koncentrację przepływu wody przy przepływie SNQ, na głębokość równą wysokości
progu i na szerokość w poziomie lustra wody równą nie mniej niż 0,30 m.
6. Istniejące oraz planowane obiekty hydrotechniczne na ciekach lub ich odcinkach
wskazanych jako szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry, tj. wymienionych w Załączniku
nr 3 i nr 4 lub na ciekach lub ich odcinkach wskazanych jako istotne pod względem
zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, tj. wymienionych w Załączniku nr 5, muszą zostać wyposażone w
zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych oraz innego typu ujęć przed
spływającymi rybami w postaci krat o prześwicie nie większym niż 15 mm.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu
wodnoprawnym określa się warunki wykonywania urządzenia wodnego, ponadto w
myśl pkt. 7a tego artykułu ustala się, jeśli to konieczne, wykonanie urządzeń
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zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania
wydawanego pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 tej
samej Ustawy wskazuje się, iż przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu
urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w
szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz
ponadto, budowle piętrzące powinny umożliwiać migrację ryb, o ile jest to uzasadnione
lokalnymi warunkami środowiska. Potwierdzenie konieczności wykonania urządzeń
udrażniających znajdujemy także w art. 18 aktu wykonawczego do Ustawy tj.
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie16.
Uzasadnienie: Wędrówki ryb stanowią jeden z najważniejszych etapów w ich cyklu
życiowym. Mają nie tylko ogromne znaczenie dla rozwoju i wzrostu ryb, ale także są
bardzo istotne w gospodarce rybackiej. Przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków w
regionie wodnym DOiPZ jest jednym z elementów wspierających osiągnięcie dobrego
stanu przez te części wód. Utraconą ciągłość ekologiczną cieków można odzyskać
poprzez budowę urządzeń umożliwiających rybom i innym organizmom bezpieczne
pokonywanie tych budowli zarówno w dół jak i w górę rzeki lub poprzez usunięcie
niepotrzebnych już piętrzeń. Najbardziej rozpoznane i zbadane są możliwości
pokonywania przeszkód przez ryby łososiowate migrujące w górę rzeki. Jednakże
pokonywanie wysokich przeszkód od 0,7 do 1,7 m (przez pstrągi czy łososie atlantyckie)
możliwe jest jedynie przy odpowiedniej głębokości oraz długości niecki wypadowej.
Przeprowadzone obserwacje wędrujących gatunków ryb wykazały, iż ryby starają się
pokonywać przeszkody wybierając zatopione przelewy lub szczeliny przy jak
najmniejszym wysiłku. Ryby pływające słabiej mogą nie pokonać przeszkody nawet
0,1 m. W celu wypracowania wspólnotowego podejścia do opisanej kwestii w ramach
Spotkaniach Grupy Roboczej ds. Dobrych Praktyk w Projektowaniu Urządzeń Służących
Migracji Ryb przy Europejskiej Komisji Doradczej ds. Rybactwa Śródlądowego w Rzymie
(EIFAC – European Inland Fisheries Advisory Commission), Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) została przyjęta zasada, iż:
maksymalna wysokość sztucznej budowli poprzecznej możliwej do pokonania przez ryby
może wynosić od 10 do 30 cm w zależności od składu gatunkowego migrujących ryb
(krainy rybnej) i tylko wtedy, gdy przeszkoda wyposażona jest w przelew koncentrujący
przepływ wody zapewniający niezbędną głębokość tranzytową równą trzykrotnej
wysokości ciała dorosłego osobnika.
Obejmując ochroną życie biologiczne w ciekach (tu wskazanych jako istotne i
szczególnie istotne) należy także odnieść się do często niekorzystnego oddziaływania
hydroelektrowni na ichtiofaunę. Takie oddziaływanie uzależnione jest przede
wszystkim od wysokości piętrzenia, wielkości i typu turbiny, szybkości obrotów wirnika
16
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oraz innych parametrów urządzenia. W trakcie pracy elektrowni wodnej straty w
pogłowiu ryb dotyczą głównie osobników napływających od górnej wody. Problem ten
częściowo rozwiązują różnego rodzaju bariery m.in. zastosowanie krat ochronnych. Z
danych literaturowych wynika, iż po to, aby istotnie zmniejszyć straty w rybostanie,
rozstaw tych krat (prętów) powinien wynosić przynajmniej 15 mm, co pozwala
zatrzymać smolty (stadium rozwojowe łososia) o długości pow. 17,5 cm.17
Opis: Zapisy dot. ograniczeń w korzystaniu z wód wynikają głównie z udostępnionych
i przeanalizowanych uwarunkowań wskazanych w pracy pn. Ocena potrzeb i priorytetów
udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia
dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP. W celu stworzenia warunków migracji
dla ryb, dla których ciągłość morfologiczna jest niezbędna do egzystencji, proponuje się
ustalić warunki minimalnej drożności, jakie muszą spełniać urządzenia dla migracji ryb,
w zależności od ich predyspozycji (szybkość pływania, rozmiar). Rozpatrując
zagadnienie dot. wykonywania nowych urządzeń na ciekach w kontekście nałożenia
określonych ograniczeń na użytkowników, należy wziąć pod uwagę następujące
kwestie:
1. przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków dla zachowania lub osiągnięcia
dobrego stanu lub potencjału,
2. wskazanie priorytetów udrożnieniowych,
3. wskazanie konkretnych rozwiązań technicznych,
4. czas wdrożenia niezbędnych zmian – (termin osiągnięcia celów środowiskowych,
derogacje),
5. wskazanie pozostałych obowiązków.
W warunkach korzystania z wód regionu wodnego DOiPZ proponuje się wprowadzenie
zapisów porządkujących realizację inwestycji hydrotechnicznych w kontekście
przyjętych priorytetów udrożnieniowych. Dla budowli piętrzących, które aktualnie
funkcjonują bez urządzeń umożliwiających migrację ryb na ciekach szczególnie istotnych
i istotnych proponuje się wprowadzić obowiązek wyposażenia tych budowli w
urządzenia udrażniające we wskazanych terminach wynikających przede wszystkim z
czasu niezbędnego na osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Obszar obowiązywania: wody powierzchniowe płynące – cieki lub odcinki cieków
wskazane w Załącznikach: nr 3, nr 4, nr 5.

17B.

Lubieniecki, Przepławki i drożność rzek, Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2002
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5.3.

Ograniczenia w odniesieniu do jezior priorytetowych

1. Dla jezior priorytetowych wprowadza się następujące ograniczenia:
1) rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jest możliwe w odległości
większej niż 100 metrów od linii brzegowej jeziora;
2) lokalizowanie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków jest możliwe w
odległości większej niż 100 metrów od linii brzegowej jeziora;
3) lokalizowanie nowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w pasie o
szerokości 100 metrów od linii brzegowej jeziora jest możliwe wyłącznie w
przypadku zapewnienia podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
2. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących
dopływami jezior priorytetowych możliwe jest wyłącznie w przypadku
zachowania łącznie następujących warunków:
1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym;
2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły w czasie nie krótszym niż 24
godziny;
3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w
ppkt. 2 czasu dopływu do jeziora.
3. Czas dostosowania się użytkowników do warunków, o którym mowa w pkt. 2
wynosi dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia.
Podstawa prawna: zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2d ustawy Prawo wodne zabrania się
wprowadzania ścieków do wód jeziororaz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu
ścieków do jeziorabyłby krótszy niż 24 godziny. Natomiast, art. 31 ust. 2 ww. Ustawy
stanowi, iż korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i
ekosystemówod nich zależnych, w szczególności ustaleń Planu gospodarowania wodami
naobszarze dorzecza.
Uzasadnienie: Do ochrony wód jeziorowych podchodzić należy zupełnie inaczej niż do
ochrony rzek. Jeziora są całkiem odmiennymi niż rzeki ekosystemami, których
funkcjonowanie zasadniczo się różni. Jeziora są ekosystemami prawie zamkniętymi, w
których raz wprowadzone substancje włączają się na stałe w obieg materii w jeziorze
i tylko niewielka ich część może być wyprowadzona poza ekosystem. Zatem dopływ
zanieczyszczeń w zasadniczo różny sposób oddziałuje na wody stojące i płynące. W
jeziorach zanieczyszczenia kumulują się, głównie w osadach dennych, i są z nich
stopniowo uwalniane, a następnie ponownie włączane do obiegu materii w jeziorze. W
wodach płynących ma miejsce proces samooczyszczania, który polega na rozcieńczeniu
zanieczyszczeń, ich sedymentacji, adsorpcji i biodegradacji. Przebieg zmian
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jakościowych i ilościowych zasobów wodnych jezior i zbiorników, zależy od szeregu
czynników, tj. od typu jeziora/zbiornika, lokalizacji, podatności na degradację
warunkowanej naturalnymi cechami morfometrycznymi i hydrograficznymi oraz
nasilenia presji antropogenicznej wynikającej z wykorzystania zasobów wód
i użytkowania zlewni. Przesłanki te decydują o konieczności odrębnego (w porównaniu
do rzek) podejścia metodycznego do ich ochrony. Formułując ograniczenia w
korzystaniu z wód jezior priorytetowych wzięto pod uwagę przede wszystkim
wspominaną specyfikę tych ekosystemów, dla których ładunki zanieczyszczeń, trafiające
poprzez tzw. zasilanie zewnętrzne tj. ze zlewni jeziora, są największym zagrożeniem dla
nieosiągnięcia celów środowiskowych przez te części wód.
Opis:Jednolite części wód jezior priorytetowych otrzymują ładunek fosforu, ze spływów
obszarowych oraz ładunek dopływający do nich ciekami, który sumarycznie przekracza
ładunek niebezpieczny. W takim przypadku natężenie presji antropogenicznej
występującej w zlewniach jezior priorytetowych, można zminimalizować poprzez
redukcję dostawy punktowej, uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior,
ograniczenie spływów obszarowych z pól i użytków zielonych, a w przypadku jezior
graniczących z zabudową zwartą poprzez eliminację zrzutu do nich wód opadowych.
Ponadto, ze względu na fakt, iż część jezior jest użytkowana rekreacyjnie należy także
uporządkować infrastrukturę wypoczynkową. W przypadku jezior, które były
odbiornikami ścieków wskazane jest również podjęcie zabiegów rekultywacyjnych. Od
podjęcia tych działań i ich skuteczności zależy czas osiągnięcia przez JCW jezior celów
środowiskowych. Czas osiągnięcia tych celów może wynosić od kilkunastu do
kilkudziesięciu lat.18
Obszar obowiązywania: jeziora priorytetowe wraz z dopływami.
5.4.

Ograniczenia w odniesieniu do wód podziemnych.

W świetle ustaleń wynikających z opracowanego bilansu wodnogospodarczego,
oraz innych opracowań analizowanych w niniejszej pracy, w tym dokumentacji
hydrogeologicznych poniżej wskazano ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych.
5.4.1. Uzasadnienie wprowadzenia ograniczeń.
Zaopatrzenie w wodę w regionie wodnym DOiPZ opiera się głównie za zasobach
wód podziemnych. Wody podziemne z uwagi na lepszą jakość od wód
powierzchniowych oraz łatwą dostępność, są w tym regionie podstawowym źródłem
18

Bajkiewicz-Grabowska E. z zespołem, Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Gdańsk, 2011.
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zaopatrzenia w wodę. Woda pobierana jest na różne cele, w szczególności do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, na cele socjalno-bytowe,
przemysłowe, do nawadniania oraz hodowli.
Głównym zagrożeniem związanym z użytkowaniem wód podziemnych jest ich
nadmierny pobór i możliwość niezaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników wód
podziemnych. Nadmierny pobór wód obserwuje się przede wszystkim na obszarach,
gdzie zasoby wód podziemnych są jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę, zaś ich ilość
nie wystarcza dla zaspokojenia istniejących potrzeb. Nadmierny pobór wód może
przyczynić się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych i w efekcie do zubożenia
zasobów tych wód oraz pogorszenia ich jakości, np. wskutek zasolenia czyli dopływu
zasolonych wód z głębszego podłoża lub ingresji wód morskich.
Analiza opracowań oraz dokumentacji hydrogeologicznych wskazała, iż w regionie
wodnym DOiPZ istnieją obszary o nadmiernym rozdysponowaniu wód podziemnych
oraz zagrożone nadmiernym rozdysponowaniem wód. Ponadto w regionie wodnym
zidentyfikowano obszary zagrożone zasoleniem. Z kolei z danych dostępnych na
podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego stwierdzono występowanie
obszarów, gdzie istnieje zagrożenie możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych
użytkowników wód podziemnych.
W związku z powyższym w celu ochrony zasobów wód podziemnych wprowadza się w
odpowiednich obszarach ograniczenia w korzystaniu z tych wód w zakresie poboru,
wykonywania odwodnień obiektów, wykopów budowlanych i zakładów górniczych oraz
wykonywania urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych.

5.4.2. Podstawa prawna wprowadzenia ograniczeń
- w zakresie poboru wód podziemnych
W myśl art. 31 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo wodne korzystanie z wód polegające na
korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym, nie może powodować
pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Jednym z rodzajów
szczególnego korzystania z wód jest zgodnie z art. 37 pkt. 1 ustawy Prawo wodne pobór
wód podziemnych.
Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy Prawo wodne wody podziemne wykorzystuje się
przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele
socjalno-bytowe oraz na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz
farmaceutycznych.
- w zakresie wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych
W myśl art. 31 ust. 2 ustawy Prawo wodne, odwodnienie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych zostało zaliczone do czynności (art. 31 ust. 4
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pkt 2 ustawy Prawo wodne), które nie mogą powodować m.in. pogorszenia stanu wód i
ekosystemów od nich zależnych.
- w zakresie wykonywania urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne przy projektowaniu, wykonywaniu oraz
utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód.

5.4.3. Propozycje ograniczeń

5.4.3.1. Ograniczenia z uwagi na rozbieżności między stanem rezerw
określonym na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych, a
rzeczywistym wykorzystaniem wód podziemnych.
1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w przypadku
ujęć istniejących możliwe jest tylko w ilości odpowiadającej rzeczywistemu
zapotrzebowaniu na wodę wraz z rezerwą nie większą niż 20 % ilości rzeczywistej.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie rezerwy na okres
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Przy czym wymagane jest, aby
uzasadnienie to było elementem operatu wodnoprawnego.
2. W pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód podziemnych, ilość pobieranej
wody ustala się na podstawie informacji zawartej w operacie wodnoprawnym oraz
rzeczywistej wielkości poborów wody z lat poprzednich.
3. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych możliwe jest
tylko w ilości odpowiadającej wartości maksymalnego rocznego poboru wody w m 3
nie większego niż wartość iloczynu średniego dobowego poboru wody w m 3 i 365
dni.
Obszar obowiązywania:wody podziemne regionu wodnego DOiPZ.
Opis:W oparciu o wyniki bilansu wodnogospodarczego, w regionie wodnym DOiPZ
stwierdzono różnicemiędzy stanem rezerw określonym na podstawie wydanych
pozwoleń wodnoprawnych, a rzeczywistym wykorzystaniem wód podziemnych,
Przyczyną tego stanu jest fakt, iż wielu użytkowników wnioskuje, aby pozwolenie
wodnoprawne na pobór wody pokrywało ewentualny wzrost potrzeb. Powoduje to, iż
pobory rzeczywiste są często zdecydowanie mniejsze od ilości udzielonej pozwoleniem
wodnoprawnym.
Wielkość poboru w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym powinna wynikać z
bilansu zapotrzebowania na wodę na podstawie rzeczywistego wykorzystania z
poprzedzających lat z uwzględnieniem jego wzrostu w okresie obowiązywania
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pozwolenia, nie większym niż 20%. Większy wzrost powinien być uzasadniony np.
planowanym podłączeniem innych użytkowników lub miejscowości.
Średnia dobowa wielkość poboru wody wnoszona do pozwolenia wodnoprawnego
wynika z nierównomierności poboru w poszczególnych godzinach i bilansuje w sobie
maksymalne ilości poboru w ciągu godziny. Maksymalna ilość roczna nie powinna
przekraczać wartości średniodobowej przemnożonej przez ilość dni w roku. W związku
z tym wielkość maksymalnego rocznego poboru wody Qmax.r powinna być obliczonawg
wzoru:
Qmaxr= Qśrd* 365
gdzie:
Qśrd – średnia ilość pobieranej wody wyrażona w m3 na dobę, tj. wynikająca z
nierównomierności poboru wody w poszczególnych godzinach i bilansująca
maksymalne ilości poboru wody na godzinę.
5.4.3.2. Ograniczenia z uwagi na rzeczywiste wykorzystanie i
rozdysponowanie według pozwoleń wodnoprawnych
przekraczające 100% dostępnych do zagospodarowania zasobów
wód podziemnych.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Korzystanie z wód podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych) jest możliwe w przypadku nieprzekraczania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru
bilansowego.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych możliwe jest na
okres nie dłuższy niż 10 lat, i tylko wtedy gdy w wyniku przeglądu, cofnięcia,
ograniczenia lub wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, powstaną rezerwy
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych możliwe jest odwodnień krótkotrwałych pod
warunkiem uzasadnienia braku długoterminowych skutków dla zasobów wód
podziemnych oraz że w wyniku przeglądu, cofnięcia, ograniczenia lub wygaśnięcia
pozwoleń wodnoprawnych, będą istniały rezerwy dostępnych do zagospodarowania
zasobów wód podziemnych.
Pobór wód podziemnych do nawodnień nie jest możliwy.
Wykonywanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych
stanowiących nowe ujęcia nie jest możliwe.
Wykonywanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych na
potrzeby zwykłego korzystania z wód jest niemożliwe.
Należy cofnąć lub ograniczyć wydane pozwolenia wodnoprawne na pobór z wód
podziemnych tak aby spełnione było wymaganie nieprzekraczania dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego.
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Przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych należy dokonać z
uwzględnieniem priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych przedstawionych w
rozdz. 4.W przypadku ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego należy uwzględnić
zasadę, iż uzyskanie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wód podziemnych możliwe
jest tylko w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu na wodę wraz z
rezerwą nie większą niż 20 % ilości rzeczywistej.

Obszar obowiązywania: Dokładna analiza regionu wodnego DOiPZ, przeprowadzona w
rozdziale 2 wskazała w jakich obszarach należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu
z wód podziemnych wynikające z przekroczenia rzeczywistym poborem dostępnych do
zagospodarowania zasobów, aby wspomóc realizację założeń Planu gospodarowania na
obszarze dorzecza Odry. Obszarem tym jest wyspa Uznam w granicach Gminy Miasto
Świnoujście na terenie DO0205 – „Zalew Szczeciński” oraz DO0206 – „Kanał Torfowy”.
Obszar obowiązywania ograniczeń wyznaczają obręby geodezyjne przedstawione w
Załączniku nr 11 oraz na Mapie nr 6.

Opis:
DO0205 – „Zalew Szczeciński” oraz DO0206 – „Kanał Torfowy” obejmujące
Gminę Miasto Świnoujście na terenie Wyspy Uznam
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stan wód
na Wyspie Uznam został oceniony jako słaby, zarówno pod względem ilościowym, jak i
chemicznym. Co więcej obszar ten uznany został za zagrożony nieosiągnięciem celów
środowiskowychoraz ustalono dla niego odstępstwo czasowe na podstawie art. 4 RDW.
Zakłada się, iż po zrealizowaniu Programu wodno-środowiskowego kraju osiągnięcie
dobrego stanu jest możliwe do 2021 r.
Ponadto opracowana w Raporcie z 2011r. ocena stanu wód podziemnych
potwierdziła słaby stan w tym obszarze. Stwierdzono, że wynikiem tej sytuacji jest
przede wszystkim nadmierny pobór wód podziemnych czwartorzędowego piętra
wodonośnego przekraczający wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych. Pobór ten powoduje ascenzję wód słonych z piętra kredowego i ingresję
wód morskich. W ramach oceny stanu przeprowadzono bilans wodnogospodarczy,
który wykazał deficyt dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
Deficyt ten spowodowany jest rzeczywistym poborem wód na tym obszarze
wynoszącym 6970 m3 /d (przy dostępnych zasobach 6488 m3/d).
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze SCWP: DO 0205 i DO 0206 obejmujących wyspę Uznam
stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych pozwoleniach
wodnoprawnych, wg stanu na 2010r. przekracza wielkość dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
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Analiza pozwoleń wodnoprawnych dotyczących poborów wód podziemnych
wykazała, że na Uznamie zlokalizowanych jest 7 ujęć wód podziemnych. Przy czym
wody podziemne tego rejonu są przede wszystkim bardzo silnie eksploatowane przez 2
duże ujęcia komunalne dla miasta Świnoujścia. Są to ujęcia „Południe” (Wydrzany) oraz
„Zachód” (Granica), gdzie łączna ilość pobieranej wody wg pozwoleń wodnoprawnych
wynosi Qśr = 10500 m3/d.
Zgodnie z opracowaniem pn. „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód
podziemnych w rejonie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”pobory wód
podziemnych z ww. ujęć powodują obniżenie poziomu zwierciadła wód w
czwartorzędowym użytkowym poziomie wodonośnym i ascenzję wód zasolonych. W
rezultacie następuje znaczne pogorszenie jakości ujmowanych wód.
Ponadto w rejonie miasta zidentyfikowano na podstawie dokumentów
planistycznych obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. Zatem w obszarach
tych możliwy jest wzrost poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
W świetle powyższego, stwierdza się, iż przedmiotowy obszar jest zagrożony
nieosiągnięciem celów środowiskowych zgodnie z RDW. W celu osiągnięcia dobrego
stanu wód należy między innymi prowadzić racjonalne gospodarowanie wodą
podziemną przeznaczoną do spożycia oraz podjąć działania w celu zaopatrzenia wodę
użytkowników z innych źródeł. Niezbędna jest również weryfikacja pozwoleń
wodnoprawnych.
5.4.3.3. Ograniczenia z uwagi na rzeczywiste wykorzystanie wynoszące 90%100% i rozdysponowanie wg pozwoleń wodnoprawnych
przekraczające 100% dostępnych do zagospodarowania zasobów.

1.

Korzystanie z wód podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych) jest możliwe w przypadku nieprzekraczania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru
bilansowego.
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych możliwe jest na
okres nie dłuższy niż 10 lat, i tylko wtedy gdy w wyniku przeglądu, cofnięcia,
ograniczenia lub wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, będą istniały rezerwy
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.;
3. Należy cofnąć lub ograniczyć wydane pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód
podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz
zakładów górniczych) tak aby spełnione było wymaganie nieprzekraczania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru
bilansowego. Przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód podziemnych
należy dokonać z uwzględnieniem priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych
przedstawionych w rozdz. 4.W przypadku ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego
należy uwzględnić zasadę, iż uzyskanie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wód
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podziemnych możliwe jest tylko w ilości odpowiadającej rzeczywistemu
zapotrzebowaniu na wodę wraz z rezerwą nie większą niż 20 % ilości rzeczywistej.

Obszar obowiązywania: Dokładna analiza regionu wodnego DOiPZ, przeprowadzona w
rozdziale 2 wykazała, że występują obszary gdzie rzeczywisty pobór wód podziemnych
stanowi powyżej 90 % dostępnych do zagospodarowania zasobów, a pobór wg
pozwoleń je przekracza i w obszarach tych należy wprowadzić ograniczenia w
korzystaniu z wód podziemnych. Obszary te zidentyfikowano w zlewni bilansowej
położonej w regionie bilansowym 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry:
1) DO 1002 – „Łarpia” obejmująca częściowo Gminy M. Police oraz M.
Szczecin.
Obszar obowiązywania ograniczeń wyznaczają obręby geodezyjne przedstawione w
Załączniku nr 12 oraz na Mapie nr 7.

Opis:
3.5.1.1.

DO 1002 – „Łarpia” obejmująca częściowo Gminy M. Police oraz M.
Szczecin

Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. Szczecińskie” obszar ten
położony jest w regionie bilansowym nr 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry, w
jednostce bilansowej: B – Zlewnia Gunicy, gdzie wg. stanu na 1998r. rezerwy zasobów
wód podziemnych wynosiły 31%.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 1002 stwierdzono, że wielkość poboru wody
podziemnej w udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010r.
przekracza wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
Ponadto obszar ten jest zagrożony brakiem rezerw, z uwagi na wielkość rzeczywistego
poboru wód podziemnych z 2008 r. (wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi
powyżej 90% dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych).
Analiza wykazała, że wody podziemne tego rejonu są bardzo silnie
eksploatowane przez duże ujęcia komunalne w Policach (przy ul. Tanowskiej, ujęcie
Grzybowa i Mścięcino). Dodatkowo znajdują się tutaj zakładowe ujęcia wody, ujęcie
zaopatrujące w wodę Szpital Kliniczny. Jednocześnie ujęcia komunalne zaopatrują w
wodę Zakłady Chemiczne w Policach.
Na podstawie dokumentów planistycznych stwierdzono, iż rejon miasta Police
stanowi obszar przeznaczony do rozwoju gospodarczego. Ponadto jest to teren
zurbanizowany i uprzemysłowiony o dużych potrzebach wodnych.
Reasumując, przedmiotowy obszar położony jest w jednostce bilansowej
zagrożonej brakiem rezerw zasobów wód podziemnych, gdzie istnieje nadmierne
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rozdysponowanie zasobów wód. W obszarze rzeczywista eksploatacja wód
podziemnych prawie w całości obejmuje dostępne do zagospodarowania zasoby wód
podziemnych, natomiast wydane pozwolenia wodnoprawne je przekraczają.

5.4.3.4. Ograniczenia z uwagi na rzeczywiste wykorzystanie wód wynoszące
75-90% i rozdysponowanie wg pozwoleń wodnoprawnych
przekraczające 100% dostępnych do zagospodarowania zasobów.
1. Korzystanie z wód podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych) jest możliwe w przypadku nieprzekraczania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru
bilansowego.
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych możliwe jest na
okres nie dłuższy niż 10 lat, i tylko wtedy gdy w wyniku przeglądu, cofnięcia,
ograniczenia lub wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, będą istniały rezerwy
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
3. Należy cofnąć lub ograniczyć wydane pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód
podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz
zakładów górniczych) tak aby spełnione było wymaganie nieprzekraczania dostępnych
do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego.
Przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód podziemnych należy
dokonać z uwzględnieniem priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych
przedstawionych w rozdz. 4.W przypadku ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego
należy uwzględnić zasadę, iż uzyskanie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wód
podziemnych możliwe jest tylko w ilości odpowiadającej rzeczywistemu
zapotrzebowaniu na wodę wraz z rezerwą nie większą niż 20 % ilości rzeczywistej.
4. Na obszarze obejmującym część gminy Wolin oraz część gminy Międzyzdroje i gminy
Świnoujście oraz Wyspę Karsibór nie jest możliwe:
a. wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych na
potrzeby inne niż wynikające z priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych
określonych w rozdz. 4 pkt a-b tj.: na cele ochrony zasobów wód przed
zanieczyszczeniem oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,
b. wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych, za wyjątkiem odwodnień nie powodujących długoterminowych
negatywnych skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych.
Obszar obowiązywania: Dokładna analiza regionu wodnego DOiPZ, przeprowadzona w
rozdziale 2 wskazała w jakich obszarach należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu
z wód podziemnych wynikające z rozdysponowania pozwoleniami, aby wspomóc
realizację założeń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Obszary te
zidentyfikowano w zlewniach bilansowych: Międzyodrze –Zalew Szczeciński- Wyspy
Wolin i Uznam (02), Parsęta (14) oraz Przymorze od Parsęty do jeziora Jamno (15):
1) DO0205 – „Zalew Szczeciński”,
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2) DO0207 – „Przymorze na wyspie Wolin”, obejmujące część gminy
Międzyzdroje i gminy Świnoujście oraz Wyspę Karsibór,
3) DO0208 – „Zalew Kamieński”- obejmująca częściowo Gminę M. Wolin,
4) DO1413 – „Radew od wpły. do zb. Rosnowo do dopł.w Niedalinie”
obejmująca częściowo gminy Manowo, Świeszyno,
5) DO1502 – „Dzierżęcinka” obejmującą częściowo Gm. M. Koszalin.
Obszar obowiązywania ograniczeń wyznaczają obręby geodezyjne przedstawione w
Załączniku nr 13 oraz na Mapie nr 8.
Opis:
1) DO0205 – „Zalew Szczeciński” oraz DO0207 – „Przymorze na wyspie
Wolin”,obejmujące część gminy Międzyzdroje i gminy Świnoujście oraz
Wyspę Karsibór.
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych Wyspy
Wolin” część obszaru gminy Świnoujście i gminy Międzyzdroje położone są w regionie
bilansowym nr 02 - Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam, w obrębie
jednostki bilansowej I - Przytór, gdzie według stanu na 2000r. rezerwy zasobów
dyspozycyjnych wynosiły 37%, oraz w obrębie jednostki bilansowejII – Międzyzdroje,
gdzie według stanu na 2000r. rezerwy zasobów dyspozycyjnych wynosiły 47%.
Z danych dostępnych na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego w
SCWP DO0205 i DO0207 wynika, iż w tych jednostkach bilansowych wielkość poboru
wody podziemnej w udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010r.
przekracza wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
Natomiast stan rezerw, stwierdzony na podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód
podziemnych z 2008 r., jest bardzo niski, gdzie wykorzystanie zasobów wód
podziemnych wynosi 75 -90 % dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych.
Analiza pozwoleń wodnoprawnych dotyczących poborów wód podziemnych
wykazała, że wody podziemne tego rejonu są bardzo silnie eksploatowane przez ujęcie
komunalne dla miasta Międzyzdroje oraz ujęcia w Świnoujściu. Jest to obszar położony
w strefie przymorskiej, gdzie ze względu na charakter turystyczny występuje
zwiększone zapotrzebowanie na wodę w sezonie letnim.
W przedmiotowym obszarze możliwy jest również wzrost poboru wód
podziemnych, szczególnie w sezonie letnim, gdyż w dokumentach planistycznych
zidentyfikowano tutaj obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego.
W związku z powyższym, stwierdza się, iż obszar zlokalizowany jest w regionie
bilansowym o bardzo wysokim wykorzystaniu zasobów wód podziemnych, natomiast w
obszarze brak jest rezerw ze względu na rozdysponowanie ich pozwoleniami
wodnoprawnymi. Ponadto występuje tu zagrożenie zasoleniem użytkowych poziomów
wodonośnych co do dodatkowo ogranicza wielkość dostępnych zasobów wód
podziemnych.
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2) DO0208 – „Zalew Kamieński”- obejmująca częściowo Gminę M. Wolin.
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych Wyspy
Wolin” miasto Wolin położone jest w regionie bilansowym nr 02 - Międzyodrze - Zalew
Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam, w jednostce bilansowej V - Wolin, w której wg stanu
na 2000r. rezerwy wynosiły 35% zasobów dyspozycyjnych ustalonych w ilości 1340
m 3/d. Oznacza to niski stan rezerw w tym rejonie i zagrożenie związane z nadmiernym
rozdysponowaniem wód.
Analiza korzystania z wód w zakresie wydanych pozwoleń wodnoprawnych na
pobór wód podziemnych wykazała, że w tej jednostce zlokalizowane jest tylko jedno
ujęcie komunalne w Wolinie, które zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym
na pobór wód podziemnych rezerwuje 76% zasobów tych wód tj. 1020 m 3/d.
W obszarze tym występują niekorzystne warunki hydrogeologiczne tj. użytkowy
poziom wodonośny ma niewielki zasięg i ma bezpośredni kontakt z wodami
powierzchniowymi, w tym rzeki Dziwny. Dodatkowo znaczący, skoncentrowany pobór
wód podziemnych powoduje pogorszenie jakości ujmowanych wód (np. zasolenie) i
ogranicza wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów.
Ponadto w SCWP DO 0208 zidentyfikowano na podstawie dokumentów
planistycznych obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych
możliwy jest wzrost poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
3)
DO1413 – „Radew od wpły. do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie”
obejmująca częściowo gminy Manowo
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych zlewni Parsęty” obszar zlokalizowany jest w obrębie regionu bilansowania
wód o numerze 14 – Parsęta, w podregionie A - Zlewnia Górnej Radwi o powierzchni
762,35 km2, w której według stanu na 2007r, rezerwy zasobów dyspozycyjnych
wynosiły 82%.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 1413 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej
65,74 km2, stwierdzono, iż wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych
pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r.przekracza wielkość dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Natomiast stan rezerw, stwierdzony na
podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r. jest bardzo niski
(wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi 75-90% dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że w
tej jednostce bilansowej zlokalizowanych jest 9 ujęć eksploatujących wody podziemne,
w tym największe ilości wody pobierane są z komunalnego ujęcia wody w Mostowie,
zaopatrującego miasto Koszalin oraz gminy przymorskie Mielno, Będzino i Manowo,
eksploatowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie. W skład
tego ujęcia wchodzą studnie położone w tej oraz sąsiedniej SCWP tj. DO1411, obszar
zasilania ujęcia znajduje się w obu SCWP. Zlokalizowane w tej SCWP inne ujęcia w
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gminie Manowo oraz Świeszyno, zaopatrujące w wodę, między innymi, obiekty
wojskowe, elektrownię wodną Rosnowo i ośrodek wypoczynkowy, są mało znaczące.
Ponadto zidentyfikowano tutaj na podstawie dokumentów planistycznych
obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych możliwy jest wzrost
poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
Reasumując, przedmiotowa SCWP 1413 obejmuje obszar gdzie wody podziemne
są wykorzystywane w wysokim stopniu przede wszystkim w celu zaopatrzenia ludności
Koszalina oraz strefy przymorskiej. Wydane pozwolenia wodnoprawne przekraczają
dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych.

4) DO1502 – „Dzierżęcinka” obejmującą częściowo Gm. M. Koszalin
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych zlewni Parsęty” obszar DO 1502 zlokalizowany jest w obrębie regionu
bilansowego nr 15 – Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno, w podregionie H - Zlewnia
jez. Jamno o powierzchni 514, 2 km 2, w której według stanu na 2007r, rezerwy zasobów
dyspozycyjnych wynosiły 73%.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 1502 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej
122,62 km2 stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych
pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r. przekracza wielkość dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Natomiast stan rezerw, stwierdzony na
podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r., jest bardzo niski
(wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi 75-90%).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że w
tej jednostce bilansowej wody podziemne tego rejonu są bardzo silnie eksploatowane
przez duże ujęcia komunalne i przemysłowe miasta Koszalina. Zlokalizowanych jest
tutaj 29 ujęć wód podziemnych. Największa ilość wody pobierana jest z komunalnego
ujęcia w Koszalinie przy ul. Rzecznej (Qśr = 15360 m3/d), oraz z ujęć browaru Van Pur i
zakładu przetwórstwa spożywczego - Royal Greenland Seafood.
Ponadto w obszarze DO 1502 zidentyfikowano na podstawie dokumentów
planistycznych obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych
możliwy jest wzrost poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
Reasumując, przedmiotowa DO 1502 obejmuje obszar gdzie wody podziemne są
wykorzystywane w wysokim stopniu przede wszystkim w celu zaopatrzenia ludności
Koszalina oraz strefy przymorskiej. Wydane pozwolenia wodnoprawne przekraczają
dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych.
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5.4.3.5. Ograniczenia z uwagi na rozdysponowanie pozwoleniami
wodnoprawnymi dostępnych do zagospodarowania zasobów
powyżej 100% przy wykorzystaniu rzeczywistych poniżej 75%.
1.

Korzystanie z wód podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych) jest możliwe w przypadku nieprzekraczania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru
bilansowego.
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych możliwe jest na
okres nie dłuższy niż 10 lat, i tylko wtedy gdy w wyniku przeglądu, cofnięcia,
ograniczenia lub wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, będą istniały rezerwy
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
3. Należy cofnąć lub ograniczyć wydane pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód
podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz
zakładów górniczych) tak aby spełnione było wymaganie nieprzekraczania dostępnych
do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego.
Przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód podziemnych należy
dokonać z uwzględnieniem priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych
przedstawionych w rozdz. 4.W przypadku ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego
należy uwzględnić zasadę, iż uzyskanie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wód
podziemnych możliwe jest tylko w ilości odpowiadającej rzeczywistemu
zapotrzebowaniu na wodę wraz z rezerwą nie większą niż 20 % ilości rzeczywistej.
Obszar obowiązywania:Dokładna analiza regionu wodnego DOiPZ, przeprowadzona w
rozdziale 2 wskazała w jakich obszarach należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu
z wód podziemnych wynikające z rozdysponowania pozwoleniami, aby wspomóc
realizację założeń Planu gospodarowania na obszarze dorzecza Odry. Obszary te
zidentyfikowano w zlewniach bilansowych: Odra graniczna do Widuchowej (01) oraz
Parsęta (14):
1) DO0101 – „Odra od Nysy Łużyckiej do Warty” obejmująca częściowo Gminę
Słubice, Kostrzyn, Cybinka
2) DO1411 – „Radew od Chocieli do zb. Rosnowo” obejmująca częściowo Gminę
Polanów, Bobolice oraz Manowo
3) DO1418 - „Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu” obejmująca częściowo Gminę
Dygowo, Karlino, Gościno, Kołobrzeg
Obszar obowiązywania ograniczeń wyznaczają obręby geodezyjne przedstawione w
Załączniku nr 14 oraz na Mapie nr 9.
Opis:
1) DO0101 – „Odra od Nysy Łużyckiej do Warty” obejmująca częściowo
Gminę Słubice, Kostrzyn, Cybinka
SCWP DO0101 obejmuje obszar bezpośredniej zlewni Odry na odcinku od Nysy
Łużyckiej do Warty. Administracyjnie SCWP DO0101 obejmuje częściowo gminy Słubice
65

„Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego”
(obszar wiejski i miasto), Cybinka (obszar wiejski), Górzyca oraz fragmentarycznie
gminy Gubin i Kostrzyn nad Odrą.
Zgodnie z „Bilansem wodnogospodarczym zlewni Ilanki, Pliszki, Konotopu i Kanału
Lubońskiego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie” jednostka
bilansowa zlokalizowana jest w obrębie regionu bilansowania wód o numerze 03 Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Luboński, w którym wg stanu na 1994r. rezerwy
zasobów dyspozycyjnych wynosiły 79%.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 0101 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej
42,13 km2 stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych
pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r. przekracza wielkość dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Natomiast stan rezerw, stwierdzony na
podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r., jest niski
(wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi 60-75%).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że w
tej jednostce bilansowej są zlokalizowane 3 ujęcia eksploatujące wody podziemne, w
tym 2 znaczące: ujęcie komunalne zarządzane przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych w
Słubicach o maksymalnym poborze wg pozwolenia 8800 m3/d, oraz ujęcie wody
podziemnej przy ulicy Granicznej w Kostrzynie o poborze średnim wg pozwolenia 3010
m3/d .
Ponadto zidentyfikowano tutaj, na podstawie dokumentów planistycznych,
obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych możliwy jest wzrost
poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
Reasumując, przedmiotowa DO 0101 obejmuje obszar gdzie wody podziemne są
wykorzystywane w wysokim stopniu przede wszystkim w celu zaopatrzenia ludności
Słubic i Kostrzyna. Wydane pozwolenia wodnoprawne przekraczają dostępne do
zagospodarowania zasoby wód podziemnych.

2) DO1411 – „Radew od Chocieli do zb. Rosnowo” obejmująca częściowo
Gminę Polanów, Bobolice oraz Manowo
SCWP DO1411 znajduje się w zlewni rzeki Radwi (dopływu Parsęty).
Administracyjnie obejmuje częściowo gminy: Polanów (obszar wiejski), Bobolice
(obszar wiejski) oraz Manowo.
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych zlewni Parsęty” obszar położony jest w regionie bilansowym 14 - Parsęta ,
w podregionie A - Zlewnia Górnej Radwi o powierzchni 762,35 km2 w którym według
stanu na 2007r. rezerwy zasobów dyspozycyjnych wynosiły 82%.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 1411 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej
168,71 km2 stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych
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pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r. przekracza wielkość dostępnych
do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Natomiast stan rezerw, stwierdzony
na podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r., jest średni
(wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi 30 - 60%).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że w
tej jednostce bilansowej zlokalizowanych jest 17 ujęć eksploatujących wody podziemne.
Największe ilości wody pobierane są na cele komunalne. Zlokalizowane są tutaj studnie
wchodzące w skład ujęcia Mostowo zaopatrującego Koszalin położone w tej oraz
sąsiedniej SCWP tj. DO1413 (obszar zasilania ujęcia znajduje się w obu SCWP),
eksploatowane przez Sp. z o.o. w Koszalinie Miejskie Wodociągów i Kanalizacja, 8
wiejskich ujęć w gminie Polanów eksploatowane przez Zakład Usług Komunalnych w
Polanowie oraz 2 wiejskie ujęcia wody w gminie Bobolice eksploatowane przez Sp. z o.o.
w Białogardzie Regionalne Wodociągi i Kanalizacja. Pozostałe ujęcia zaopatrują w wodę
gorzelnie, zakłady i fermę trzody chlewnej.
Ponadto w obszarzezidentyfikowano na podstawie dokumentów planistycznych
obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych możliwy jest wzrost
poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
Reasumując, przedmiotowa DO 1411 obejmuje obszar gdzie wody podziemne są
wykorzystywane w wysokim stopniu przede wszystkim w celu zaopatrzenia ludności
Koszalina, gminy Polanów i Bobolic. Wydane pozwolenia wodnoprawne przekraczają
dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych.
3) DO1418 - „Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu” obejmująca
częściowo Gminę Dygowo, Karlino, Gościno, Kołobrzeg oraz Siemyśl
SCWP DO1418 znajduje się w zlewni rzeki Parsęty, administracyjnie obejmuje
częściowo gminy: Dygowo, Karlino, Gościno, Kołobrzeg, Siemyśl.
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych zlewni Parsęty” obszar położony jest w regionie bilansowym 14 - Parsęta,
w podregionie E - Zlewnia Dolnej Parsęty o powierzchni 341,7 km 2.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 1418 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej
191,50 km2 stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych
pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r. przekracza wielkość dostępnych
do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Natomiast stan rezerw, stwierdzony
na podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r., jest średni
(wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi 30 -60%).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że w
tej jednostce bilansowej zlokalizowane są 22 ujęcia eksploatujące wody podziemne.
Największe ilości wody pobierane są na cele komunalne z 11 ujęć Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w tym znaczące ujęcie BogucinoRościęcino zaopatrujące Kołobrzeg i gminy przymorskie oraz z 5 wiejskich ujęć
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Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie. Woda podziemna
pobierana z pozostałych ujęć jest przeznaczona na cele przemysłowe oraz inne.
Ponadto jest to rejon, gdzie na podstawie dokumentów planistycznych,
zidentyfikowano obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych
możliwy jest wzrost poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
W związku z powyższym, stwierdza się, iż obszar zlokalizowany jest w regionie
bilansowym o średnim wykorzystaniu zasobów wód podziemnych, natomiast w
obszarze brak jest rezerw ze względu na rozdysponowanie ich pozwoleniami
wodnoprawnymi.

5.4.3.6. Ograniczenia z uwagi na rozdysponowanie pozwoleniami
wodnoprawnymi dostępnych do zagospodarowania zasobów
powyżej 75% przy znacznie mniejszym wykorzystaniu rzeczywistym
poniżej 30%.
1.

2.

3.

Korzystanie z wód podziemnych (pobór wód, odwanianie obiektów lub wykopów
budowlanych oraz zakładów górniczych) jest możliwe w przypadku nieprzekraczania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru
bilansowego.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wód podziemnych możliwe jest tylko
w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu na wodę wraz z rezerwą nie
większą niż 20 % ilości rzeczywistej.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych możliwe jest na
okres nie dłuższy niż 10 lat.

Obszar obowiązywania:Dokładna analiza regionu wodnego DOiPZ, przeprowadzona w
rozdziale 2 wskazała w jakich obszarach należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu
z wód podziemnych wynikające z rozdysponowania pozwoleniami, aby wspomóc
realizację założeń Planu gospodarowania na obszarze dorzecza Odry. Obszary te
zidentyfikowano w zlewniach bilansowych: Międzyodrze –Zalew Szczeciński- Wyspy
Wolin i Uznam (02), Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża
(11) oraz Parsęta (14):
1) DO0204 – „Odra od Kanału Leśnego do ujścia” obejmująca częściowo Gminę M.
Szczecin
2) DO1110 – „Dopływ z polderu Wrzosowo” obejmująca częściowo gminy Kamień
Pomorski (obszar wiejski i miasto) oraz Dziwnów (obszar wiejski)
3) DO1403 - „Wogra” obejmująca Miasto Połczyn Zdrój oraz częściowo gminę
Połczyn Zdrój (obszar wiejski)
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Obszar obowiązywania ograniczeń wyznaczają obręby geodezyjne przedstawione w
Załączniku nr 15 oraz na Mapie nr 10.
Opis:
1) DO0204 - „Odra od Kanału Leśnego do ujścia” obejmująca Gm. M. Szczecin
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. Szczecińskie” miasto
Szczecin położone jest w regionie bilansowym nr 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry,
głównie w jednostce bilansowej C – Zlewnia Odry Zachodniej, o powierzchni 180 km2 , w
której wg. stanu na 1998r. rezerwy zasobów wód podziemnych wynosiły 23%.
Jednocześnie na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego
przeprowadzonego w obszarze DO 0204 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej
216,25 km2 stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych
pozwoleniach wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r. przekracza 90 % dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Oznacza to, że obszar ten jest
zagrożony brakiem rezerw zasobów dyspozycyjnych. Natomiast stan rezerw,
stwierdzony na podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r.,
jest wysoki (wykorzystanie zasobów wód podziemnych wynosi 15 -30%).
Analiza pozwoleń wodnoprawnych dotyczących poboru wód podziemnych
wykazała, że udzielone pozwolenia wodnoprawne dotyczą korzystania z dużych ujęć
komunalnych i przemysłowych miasta Szczecina. Zlokalizowanych jest tutaj 28 ujęć
wód podziemnych, w tym ujęcia dla miasta Szczecina (Świerczewo, Arkonka, 1 Maja),
zakładowe Stoczni Szczecińskiej Nowa, Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia",
browaru - Carlsberg Polska, dawnej Fabryki Samochodów „Polmo”, Huty. Pozostałe
ujęcia zaopatrują w wodę obiekty użyteczności publicznej, inne zakłady przemysłowe
oraz ogródki działkowe.
Rzeczywiste wykorzystanie wód znacznie poniżej udzielonych pozwoleń
wodnoprawnych przez ujęcia komunalne jest wynikiem zaopatrzenia Szczecina głównie
z ujęcia wód powierzchniowych z Jez. Miedwie. Ujęcia wód podziemnych aktualnie
stanowią ujęcia rezerwowe. Ponadto dużo mniejsze rzeczywiste wykorzystanie wód
spowodowane jest również tym, że pozwolenia wodnoprawne udzielone są między
innymi na pobór wód dla nieistniejących już zakładów przemysłowych lub
pobierających znacznie mniejsze ilości wody.
W rejonie miasta możliwy jest wzrost poboru wód podziemnych, gdyż w
dokumentach planistycznych zidentyfikowano tutaj obszary przeznaczone do rozwoju
gospodarczego oraz turystycznego.
Reasumując, w obszarze miasta Szczecina rzeczywisty pobór wód podziemnych
nie jest znaczący, natomiast wydane pozwolenia wodnoprawne prawie w całości
rozdysponowują dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych.
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2) DO1110 – „Dopływ z polderu Wrzosowo” obejmująca częściowo gminy
Kamień Pomorski (obszar wiejski i miasto) oraz Dziwnów (obszar wiejski)
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych dla obszaru zlewni Dziwny” obszar położony jest w regionie bilansowym
11- Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża, w obrębie
podregionu VII - zlewnia rzek Przymorza od Dziwny po ujście z jeziora Liwia Łuża o
powierzchni 293, km2, w którym według stanu na 1998r. rezerwy zasobów
dyspozycyjnych wynosiły 72%.
Na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego przeprowadzonego w
obszarze DO 1110
o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej 23,99 km 2
stwierdzono, że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych pozwoleniach
wodnoprawnych, wg stanu na 2010 r. wynosi 75-90 % dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Oznacza to bardzo niskie rezerwy
zasobów dyspozycyjnych. Natomiast stan rezerw stwierdzony na podstawie wielkości
rzeczywistego poboru wód podziemnych z 2008 r., jest średni (wykorzystanie zasobów
wód podziemnych zawiera się w przedziale 30-60%).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że w
DO 1110 zlokalizowanych jest tutaj 8 ujęć eksploatujących wody podziemne. Są to
głównie ujęcia zaopatrujące miejscowości nadmorskie Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin,
w tym znaczące ujęcie w Strzeżewie eksploatowane przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Dziwnowie oraz ujęcia zaopatrujące w wodę ośrodki wypoczynkowe w
rejonie Łukęcina.
Ponadto w SCWP DO1110 zidentyfikowano na podstawie dokumentów
planistycznych obszary przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych
możliwy jest wzrost poboru wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
Uwzględniając informacje z „Dokumentacji hydrogeologicznej …” iż jest to region
zagrożony zasoleniem - w części nadmorskiej zasolone wody pięter wodonośnych
czwartorzędu, kredy i jury występują powszechnie - można spodziewać się w wyniku
zwiększonego poboru wód pogorszenia ich jakości. Zasolenie użytkowych poziomów
wodonośnych ograniczy korzystanie z zasobów wód podziemnych.
W obszarze D0 1110 rzeczywisty pobór wód podziemnych jest znaczący,
jednakże znacznie poniżej dostępnych zasobów wód podziemnych. Natomiast wydane
pozwolenia wodnoprawne w wysokim stopniu rozdysponowują dostępne zasoby wód
podziemnych. W chwili obecnej nie ma jednak zagrożenia przekroczenia zasobów wód
podziemnych, jednakże należy rozważnie wydawać nowe pozwolenia na pobór wód
podziemnych. Zagrożeniem dla zasobów wód podziemnych jest natomiast możliwość
ich zasolenia w wyniku ascenzji do użytkowych poziomów wodonośnych.
3) DO1403 - „Wogra” obejmująca Miasto Połczyn Zdrój oraz częściowo gminę
Połczyn Zdrój (obszar wiejski)
Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych zlewni Parsęty” obszar położony jest w regionie bilansowym 14 - Parsęta,
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w podregionie J - Zlewnia Dębnicy o powierzchni 287,0 km2, w którym według stanu na
2007r. rezerwy zasobów dyspozycyjnych wynosiły 96%.
Na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego przeprowadzonego w
obszarze DO 1403 o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej 68,8 km2 stwierdzono,
że wielkość poboru wody podziemnej w udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych, wg
stanu na 2010 r. wynosi 75 - 90 % dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych. Oznacza to bardzo niskie rezerwy zasobów dyspozycyjnych. Natomiast
stan rezerw, stwierdzony na podstawie wielkości rzeczywistego poboru wód
podziemnych z 2008 r., jest średni (wykorzystanie zasobów wód podziemnych zawiera
się w przedziale 30-60%).
Analiza korzystania z wód w zakresie poborów wód podziemnych, wykazała że
zlokalizowanych jest tutaj 21 ujęć eksploatujących wody podziemne. Największe ilości
wody pobierane są na cele zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
oraz na potrzeby wytwórni wód. Pozostałe ujęcia zaopatrują w wodę sanatoria, szpital i
inne zakłady.
Na podstawie dokumentów planistycznych, w rejonie tym zidentyfikowano obszary
przeznaczone do rozwoju turystycznego. W obszarach tych możliwy jest wzrost poboru
wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim.
W świetle powyższego stwierdzono, że w obszarze rzeczywisty pobór wód
podziemnych jest znaczący, jednakże znacznie poniżej dostępnych zasobów wód
podziemnych. Natomiast wydane pozwolenia wodnoprawne w wysokim stopniu
rozdysponowują dostępne zasoby wód podziemnych. W chwili obecnej nie ma
zagrożenia przekroczenia zasobów wód podziemnych, jednakże należy rozważnie
wydawać nowe pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz zasadne jest
przeprowadzenie przeglądu już wydanych pozwoleń.
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6. Formy korzystania z wód dla których nie proponuje
się wprowadzania ograniczeń

6.1.

Pobór wód powierzchniowych

Podstawą do sformułowania wniosku dot. braku konieczności wprowadzania
dodatkowych wymagań lub ograniczeń dla tej formy korzystania z wód jest analiza
użytkowania zasobów wodnych na obszarze regionu wodnego DOiPZ. Pobór wody na
cele zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia odbywa się z ujęć wód
podziemnych. Nie obserwuje się tendencji, poza planowanym ujęciem wód
powierzchniowych z jeziora Ostrowo (magistrala wodociągowa do Międzyzdrojów i
Świnoujścia), związanej ze zwiększeniem poborów ze źródeł powierzchniowych.
Przyczynę takiej sytuacji upatruje się w złej jakości wód powierzchniowych oraz
możliwości korzystania ze znacznych zasobów wód podziemnych.
Pobór wód w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę, należy do szczególnego korzystania z
wód, wymaga zatem pozwolenia wodnoprawnego, które wydawane jest na wniosek
użytkownika przez organ administracji samorządowej lub rządowej na podstawie
operatu wodnoprawnego. Jak wspomniano powyżej na obszarze całego regionu
wodnego skala tego poboru jest niewielka, woda powierzchniowa wykorzystywana jest
przede wszystkim na cele przemysłowe, do nawodnień i gospodarki stawowej.
Potwierdzają to także wyniki ww. statycznego bilansu wodnogospodarczego, które jako
szacunkowe można jednak traktować jako pewne wskazanie istnienia obszarów
deficytowych. Zasoby wód powierzchniowych nie są rozdysponowane, gdyż w regionie
mają miejsce głownie zwrotne pobory wód. Zatem co do wyznaczenia obszarów, które
mogłyby zostać wskazane ze względu na konieczność ochrony ilości zasobów wód
powierzchniowych ze względu na osiągnięcie celów środowiskowych w regionie
wodnym DOiPZ brak jest uzasadnienia.
6.2.

Wprowadzanie ścieków do ziemi

Wprowadzanie ścieków do środowiska gruntowego jest często stosowanym
rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku ścieków komunalnych. Powierzchniowa warstwa
ziemi, jako aktywna biologicznie i charakteryzująca się dobrą zdolnością
samooczyszczania, może być traktowana jako potencjalny odbiornik ścieków, jednakże
ze względu na ochronę jakości przede wszystkim wód podziemnych przy wprowadzania
ścieków do ziemi niezwykle istotnym jest położenie zwierciadła wód gruntowych.
Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy Prawo wodne – przez wprowadzanie ścieków do
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ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, z wyjątkiem
kanałów oraz zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. (obszary
źródliskowe, jeziora, zbiorniki wodne). Aktem wykonawczym do Ustawy w kwestii
warunków wprowadzania ścieków do ziemi jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego19. Kwestie dotyczące warunków wprowadzania ścieków do ziemi
szczegółowo zostały uregulowane w art. 11 wskazanego rozporządzenia. Zgodnie z art.
11 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia wprowadzanie przedmiotowych ścieków nie może
stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych, a w szczególności powodować
zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi. Wymagania
jakościowe dla ścieków bytowych wprowadzanych do ziemi zostały określone w art.
11 ust. 1 pkt 2 lit. a. – w świetle ww. regulacji ścieki bytowe pochodzące z oczyszczalni o
RLM poniżej lub równej 9 999 powinny spełniać najwyższe dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń określone w Załączniku nr 1 dla przedziału od 2 000 do 9
999. Natomiast w przypadku oczyszczalni ścieków bytowych o RLM powyżej 10 000
wartości emisyjne z tego załącznika powinny być ustalane odpowiednio dla danego
przedziału oczyszczalni. Należy również zaznaczyć, iż istotnym czynnikiem
warunkującym możliwość wprowadzania tego typu ścieków do ziemi jest spełnienie
warunku określonego w ust. 1 pkt. 4 analizowanej regulacji, a mianowicie zachowanie
co najmniej 3 metrowej odległości miejsca wprowadzenia ścieków bytowych od
najwyższego użytkowego 6 poziomu wodonośnego wód podziemnych. Jednocześnie
należy zwrócić uwagę na zapisy zawarte w § 11 ust. 2 omawianego rozporządzenia,
zgodnie z którymi wprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni o RLM powyżej 10
000 dopuszcza się jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych
oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego (np. braku w
pobliżu innego odbiornika do którego mogłyby być wprowadzane przedmiotowe ścieki).
Wobec szczegółowości aktu wykonawczego do ustawy Prawo wodne odnoszącego się
m.in. do warunków wprowadzania ścieków do ziemi, brak jest podstaw do
wprowadzania dodatkowych regulacji w warunkach korzystania z wód regionu
wodnego DOiPZ.

19

Dz. U. z 2006 nr 137, poz. 984 z późn. zm.
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6.3.

Wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych

Ustawa Prawo wodne oraz Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa
Wodna) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej a także Dyrektywa 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, wskazują na
konieczność zaniechania i stopniowego eliminowanie emisji do wód powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
Jednakże z uwagi na brak danych monitoringowych oraz przewidziane do 2013 r.
opracowanie wykazu substancji priorytetowych (zgodnie z art. 113 ust. 3 PW) nie jest
obecnie możliwe wprowadzenie konkretnych ograniczeń w zakresie wprowadzania
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, ziemi lub do
urządzeń kanalizacyjnych odnoszących się do regionu wodnego. Wprowadzanie
natomiast ogólnych zapisów do rozporządzenia sygnalizujących tak istotną kwestię jak
na przykład: korzystanie z wód odbywa się z uwzględnieniem konieczności zaniechania
i stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych
oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego jest nieuzasadnione ze
względu na fakt, iż nie wnosi nic poza zapisy ustawowe.
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7. Korzystanie z wód na obszarach chronionych
ekosystemów wodnych i od wód zależnych

Analiza zagadnienia w kontekście sformułowania potencjalnych wymagań
i ograniczeń w korzystaniu z wód została przeprowadzona w oparciu o dokumenty
planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym (Zadanie I) oraz
opracowanie pn.: Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami
podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu
wodnego Warty), które zostało wykonane w 2009 roku na zlecenie Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej.
W wyniku realizacji Zadania I, zidentyfikowano działania mogące potencjalnie
powodować negatywne oddziaływania na obszary siedlisk i gatunków zależnych od
wód, np. rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej, rozwój urbanizacji realizacja
działań gospodarczych w strefie Morza Bałtyckiego, rozwój transportu morskiego czy
budowa terminala gazowego w Świnoujściu. Jednakże biorąc pod uwagę procedury,
jakie należy spełnić przy realizacji tego typu inwestycji np. przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko, wydaje się, że obecnie obowiązujące przepisy prawne są
wystarczające w tej kwestii. Otrzymanie odpowiednich decyzji i pozwoleń na realizację
ww. inwestycji wymaga dokładnej analizy dokumentacji projektowych oraz wszystkich
innych aspektów, w tym obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę zasobów
środowiska.
Analizując zagadnienie ochrony ekosystemów wodnych i od wód zależnych w
kontekście sformułowania ograniczeń w korzystaniu z wód, wzięto również pod uwagę
wyniki opracowania pn.: Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z
wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z
wyłączeniem regionu wodnego Warty). Celem tego opracowania było pozyskanie
informacji dla utworzenia wymaganego przez RDW i polskie prawodawstwo (art. 113
ust. 4 pkt 6 PW) wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. W ramach pracy zidentyfikowano
siedliska mokradłowe dla poszczególnych regionów wodnych oraz wskazano czynniki
zagrażające ich zachowaniu w obecnym stanie. Za główne czynniki, które mają
szkodliwy wpływ na siedliska mokradłowe w Polsce zaliczono (tendencje w kierunku
ocieplania klimatu, niekontrolowane odwodnienia, eutrofizacja, intensyfikacja
rolnictwa, komasacja gruntów, zalesienia gruntów rolniczych, eksploatacja surowców
mineralnych, inne).
Art. 31 pkt. 2 ustawy Prawo wodne wskazujący, iż korzystanie z wód nie może
powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, upoważnia do
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formułowania ograniczeń w korzystaniu z wód. Jednakże ograniczenie czynników
zagrażających ekosystemom wodnym i od wód zależnym, które zostały wskazane przez
autorów ww. pracy, nie jest możliwe poprzez akt prawa miejscowego, jakim są warunki
korzystania z wód. W chwili obecnej dla obszarów podlegających ochronie prawnej na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 20 opracowywane są
plany zadań ochronnych lub plany ochrony. W dokumentach tych sformułowane
zostaną m.in.
wszystkie działania niezbędne do podjęcia dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotowych obszarów ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Znajdą się w nich także ewentualne
ograniczenia w korzystaniu z wód znajdujących się na tych obszarach. Tym samym
można uznać, że wraz z zakończeniem procesu opracowywania i zatwierdzania ww.
planów – mających status aktów prawa miejscowego – powstanie zbiór dokumentów
prawnych, wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych na obszarach
chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

20

Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 880

76

