UZASADNIENIE
projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Przyczyną wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1139, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2237, Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 2431) było zatwierdzenie, decyzją Ministra Środowiska z dnia 7 marca
2016 roku, znak: DGK-II.4731.115.2015.AW, Dodatku nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu
Szczecińskiego, Wyspy Uznam i zachodniej części Wyspy Wolin”, opracowanego przez
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Pomorski w Szczecinie
na zlecenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu. W Dodatku ustalono nową,
dla jednostki bilansowej Wyspa Uznam S-IA, wielkość zasobów dyspozycyjnych wynoszącą 7140
m3/d, wg stanu na grudzień 2014 roku.
Przy zmianie rozporządzenia nr 3/2014, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
kierował się przepisem art. 115 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) stanowiącym, iż przy
sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego uwzględnia się ustalenia zawarte
w dokumentacja hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia zasobów wód
podziemnych.
Stosownie do art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831 i 961), Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzgodnił z Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego ustalonych rozporządzeniem nr 3/2014.
Realizacja zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego ustalonych rozporządzeniem nr 3/2014 nie spowoduje bowiem znaczącego
oddziaływania na środowisko i jednocześnie zmiana tych warunków stanowi jedynie niewielką ich
modyfikację, a ponadto dotyczy obszaru w granicach jednej gminy miejskiej Świnoujście.
Projektowana zmiana warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego obejmuje zmianę jedynie załącznika nr 9 do rozporządzenia nr 3/2014,
którym zostały ustalone te warunki.
Załącznik nr 9 do rozporządzenia nr 3/2014 zawiera informację o wielkości dostępnych
zasobów stanowiących zasoby dyspozycyjne dla jednostek bilansowych z obszaru Wyspy Uznam,
Wolin i Karsibór. Do załącznika tego odsyła § 17 rozporządzenia nr 3/2014 wprowadzający
ograniczenie w korzystania z wód podziemnych. Zgodnie z § 17 rozporządzenia nr 3/2014,
w jednostkach bilansowych wód podziemnych Wyspy Uznam, Wolin i Karsibór łączny pobór wód
podziemnych z ujęć zlokalizowanych w każdej z tych jednostek nie może przekraczać wielkości
dostępnych do zagospodarowania zasobów dla nich ustalonych.
Wielkość zasobów dyspozycyjnych wskazana w załączniku nr 9 do rozporządzenia
nr 3/2014, uwzględniała przepis art. 115 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
mówiący, że przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu uwzględnia się ustalenia
zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia zasobów
wód podziemnych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych dokumentacji hydrogeologicznych

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, tj.:
- Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych Wyspy Wolin, zawierającej ustalenie
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wg stanu na dzień 31 października, opracowanej
przez Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. z Wrocławia w 2000 r., zatwierdzonej decyzją Ministra
Środowiska z 5 stycznia 2001 roku, znak: DG/kgh/ED/489-6274/2000,
- Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru
bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, Wyspy Uznam i zachodniej części Wyspy
Wolin”, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. wg
stanu na grudzień 2011 roku, zatwierdzonej decyzją Ministra Środowiska z 20 marca 2013 roku,
znak: DGKhg – 4731-29/11056/6951/12/AW.
W roku 2016 tj. po wejściu w życie rozporządzenia nr 3/2014 sporządzony został Dodatek nr 1 do
ww. dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru
bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej części wyspy
Wolin, zawierający ustalenie nowych, dla jednostki bilansowej Wyspa Uznam S-IA, wielkości
zasobów dyspozycyjnych wynoszących 7140 m3/d, wg stanu na grudzień 2014 roku. Dodatek ten
został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2016 roku, znak: DGKII.4731.115.2015.AW.
Dodatek stanowi dokumentację hydrogeologiczną opracowaną na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn.
zm.). Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014
r., poz. 596) zawiera on ustalenie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z
uwzględnieniem rozdziału zasobów dyspozycyjnych obszaru bilansowego na jednostki bilansowe.
Zasoby dyspozycyjne określone zostały jako ilość wód podziemnych możliwa do pobrania z
obszaru bilansowego w określonych warunkach środowiskowych i hydrogeologicznych, bez
wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania wód.
Zasoby te zostały ustalone z uwzględnieniem nakazu wynikającego z Ramowej Dyrektywy
Wodnej, dotyczącego konieczności poprawy stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych
jednolitej części wód podziemnych nr 1 obejmującej wyspę Uznam. Poprawą tą, w przypadku
obszaru zasobowego S-IA, będzie zmiana niekorzystnych kierunków przepływu wód,
powodujących wzrost zasolenia wód w warstwach wodonośnych.
Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne projekt przedmiotowego
rozporządzenia podlega uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) projekt przedmiotowego rozporządzenia podlega
uzgodnieniu z Wojewodą Lubuskim, Wojewodą Pomorskim oraz Wojewodą Zachodniopomorskim.
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