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Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Planu przeciwdziałania skutkom suszy
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i w regionie wodnym Ücker (PPSS) jest
kompleksowa analiza, zadao ujętych w PPSS, pod kątem możliwego oddziaływania na poszczególne
komponenty środowiska. Analizą zostały objęte obszary położone na terenie Pobrzeża
Szczecioskiego, zachodniej części Pobrzeża Koszalioskiego, Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz
niewielkie obszary wysunięte w kierunku południowo-zachodnim, wchodzące na tereny Pojezierza
Lubuskiego.
Podstawowym krajowym aktem prawnym dotyczącym zagadnienia suszy jest ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), która wskazuje, że ochronę przed suszą
prowadzi się zgodnie z Planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz zgodnie
z planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
PPSS w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i w regionie wodnym Ücker(DOiPZ),
którego projekt stanowi przedmiot niniejszej oceny zawiera elementy wymagane ustawą Prawo
wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), z uwzględnieniem opracowanej na zlecenie Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej metodyki postępowania dla ochrony przed suszą w planowaniu
gospodarowania wodami.
PPSS składa się z następujących elementów:










Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
Propozycja budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeo wodnych,
Propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,
Katalog działao dla planów przeciwdziałania skutkom suszy zaproponowany w metodyce
postępowania,
Wykaz możliwych działao krótkoterminowych i bieżących,
Wykaz działao długoterminowych (wieloletnich),
Identyfikacja działao w celu zażegnania możliwych konfliktów po wprowadzaniu PPSS,
Metodyka identyfikacji działao w obrębie gmin,
Wykaz gmin, dla których kierowane są działania ograniczające skutki suszy wraz z wykazem
zadao.

Dokument PPSS obejmuje swym zakresem rozpoznanie pod kątem zagrożenia wszystkimi rodzajami
susz (atmosferyczną, rolniczą, hydrogeologiczną i hydrologiczną) na obszarze działania RZGW w
Szczecinie oraz zawiera skategoryzowane obszary wg podziałów zlewniowych i administracyjnych,
pod kątem wypadkowego narażenia na skutki występowania zjawiska suszy. Kluczowy element
dokumentu stanowi katalog składający się z 25 działao wraz ze wskazaniami (przeciwskazaniami) do
zastosowania dla każdego rodzaju i stopnia zagrożenia suszą (Tabela 1).
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Tabela 1. Katalog działao przeciwdziałania skutkom suszy przedstawiony w dokumencie PPSS w regionie
wodnym DOiPZ
Nr
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Nazwa działania
Zwiększanie retencji leśnej w zlewni
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych
Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie
Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych
Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3
Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco- odwadniające
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo
Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy
Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i zwalczania
suszy
Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód
spowodowanych suszą
Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy
Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działao
ograniczających skutki suszy
Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy
Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania
Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód
Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej
Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę
(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych obszarów lub zlewni,
beczkowozy itp.)
Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry

Dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy wskazano zakres działao technicznych
oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy. Wyznaczone w PPSS działania mają
charakter krótkterminowy i bieżący oraz długoterminowy (wieloletni). W ramach działao
krótkoterminowych i bieżących można wyróżnid:



działania ekonomiczno-prawne zachęcające m.in. do oszczędnego gospodarowania wodą
(Zadanie 15, 16, 17, 18, 20),
działania techniczne, które wpływają na łagodzenie skutków suszy (Zadanie 4, 5, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 19, 21, 24),
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Należy nadmienid, że zadania 5, 15, 20 stanowią zadania bieżące o charakterze doraźnym, które
planowane są do zastosowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Należy zwrócid uwagę,
że częśd zadao pomimo zaliczenia do grupy działao krótkookresowych, można przypisad do działao
długookresowych, co wiąże się z prespektywą ich kontynuacji w okresie przekraczającym 5 lat.
W ramach działao długoletnich (wieloletnich) wyróżnia się:





działania techniczne, zwiększające zasoby wody i umożliwiające ich wykorzystanie w czasie
jej niedoboru (Zadanie 1, 2, 3, 7, 9, 10, 22, 23, 25),
działania nietechniczne, zwiększające retencję i zasoby wód powierzchniowych
i podziemnych (Zadanie 2, 23),
działania edukacyjne, wpływające na świadomośd społeczeostawa i użytkowników
gospodarczych (Zadanie 12, 19),
działania ekonomiczno-prawne zachęcające do oszczędnego gospodarowania zasobami wody
oraz działania zniechęcające do gospodarowania rozrzutnego (Zadanie 15, 20).

Ponadto, katalog nie uwzględnia długoterminowych działao prawnych regulucjących wykorzystanie
wód podziemnych i powierzchniowych, jednak należy mied na uwadze, że zadania 16, 17 oraz 18
mają charakter działao rozwojowych, dlatego mogą podlegad modyfikacji i aktaulizacji
w długotrminowej perspektywie.
Działania te są zgodne z wariantami polityki służącymi rozwiązywaniu problemów związanych z wodą,
które zawarte zostały w opublikowanym w dniu 14 listopada 2012 r. dokumencie Komisji Europejskiej
pn.: „Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz”.
Podstawą prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.u.2016. 0 poz. 353), opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ)
z dnia 15 stycznia 2016 r. (DOOŚ.soos.411.18.2015.JP), w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oraz pismo Głównego Inspektora Sanitarnego
(GIS) z dnia 12 stycznia 2016 r. (GIS-HŚ-NS-4311-82/EN/16) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie. Dodatkowo w Prognozie uwzględniono uwagi
zgłaszane podczas konsultacji społecznych PPSS.
W prognozie oddziaływania na środowisko PPSS w regionie wodnym, przeprowadzono ocenę wpływu
wszystkich działao wskazanych w PPSS (Tabela 1), na poszczególne komponenty środowiska.
Identyfikacja potencjalnych presji na środowisko projektu PPSS w regionach wodnych DOiPZ została
przeprowadzona zgodnie z zastosowaniem szerokiego spektrum narzędzi badawczych, których
zróżnicowanie sprzyjało uzyskaniu obiektywnych i wiarygodnych rezultatów oraz stanowiło bazę
metodyczną przy formułowaniu wniosków i propozycji zmian zapisów w projekcie PPSS.
Kluczowymi elementami Prognozy projektu PPSS w regionie wodnym DOiPZ są przede wszystkim:
 Oceny zgodności projektu PPSS z innymi dokumentami (rozdział 3),
 Przekrojowa diagnoza stanu bieżącego (rozdział 4),
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Oceny skutków realizacji projektu PPSS na poszczególne elementy środowiska (rozdział 5),
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływao na środowisko (rozdział 6),
Analiza wariantowa (rozdział 7),
Zasady monitoringu skutków realizacji postanowieo zawartych w projekcie PPSS (rozdział 8),
Podsumowanie (rozdział 9) i wnioski (rozdział 10).

W prognozie przeprowadzono analizę powiązao z dokumentami ze szczebla unijnego, krajowego i
regionalnego, takimi jak:


























Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu,
Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej,
Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu,
VII ogólny unijny program działao w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakośd życia z
uwzględnieniem ograniczeo naszej planety (7 EAP),
Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do
2050r.,
Nasze ubezpieczenie na życie – nasz kapitał naturalny - strategia różnorodności biologicznej
UE do 2020r.,
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego,
Europejska Konwencja Krajobrazowa (EKK),
Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania,
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeostwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
paostwo (SRK 2020),
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK),
Zintegrowane strategie rozwoju,
Strategia Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ),
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeostwa Narodowego RP 2011–2022 (SRSDN),
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG),
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL),
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020 (SRKS),
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT),
Strategia „Sprawne Paostwo 2011–2020” (SSP),
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRiR),
Polityka ekologiczna paostwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
(KSRR)
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030,
Strategia Gospodarki Wodnej,
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK),
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Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych,
Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem
działao na lata 2014–2020,
Projekt polityki wodnej paostwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016 (PWP),
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszru dorzecza Odry (PZRP),
Plany gospodarowania wodami,
Plan utrzymania wód obejmujący RW DOiPZ oraz RW Ücker (PUW),
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
Program wodno-środowiskowy Kraju i jego aktualizacja,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego
uchwałą nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października
2010 roku,
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą nr
XXVI/303/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r.,
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2 019 przyjęty Uchwałą nr XII/142/11 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ).

W PPSS w regionie wodnym DOiPZ został wskazany cel główny wynikający z dokumentów szczebla
unijnego jakim jest przywrócenie lub utrzymanie stanu zasobów wodnych w dorzeczach rzek na
odpowiednim poziomie, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu zapotrzebowania na wodę ze
strony ekosystemów wodnych. Przeprowadzona analiza nie wykazała niezgodności pomiędzy
założeniami przyjętymi w ocenianym PPSS, a celami innych przytoczonych powyżej dokumentów.
Szczególnie ważna z punktu widzenia realizacji projektu PPSS oraz tematu opracowania jest polityka
horyzontalna dotycząca zrównoważonego rozwoju, która odnosi się bezpośrednio do wymiaru
środowiskowego i gospodarczego. Projektowany PPSS wpisuje się w główne cele i założenia
dokumentów szczebla międzynarodowego i wspólnotowego, szczególnie w zakresie przeciwdziałania
zmianie klimatu i ochronie bioróżnorodności, a także prowadzenia zrównoważonej gospodarki
wodami w sytuacjach kryzysowych.
Analiza stanu bieżącego wykazała, że region wodny DOiPZ odznacza się polepszającym stanem
środowiska oraz dużym zróżnicowaniem szaty roślinnej i bogactwem gatunkowym zwierząt. Na
analizowanym obszarze zlokalizowanych jest wiele form ochrony przyrody:







Wolioski Park Narodowy, otuliny Parku Narodowych – Ujście Warty i Wolioskiego,
23 Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
71 Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000
10 parków krajobrazowych
94 rezerwaty przyrody
4 179 pomników przyrody
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Największym i najzasobniejszym ciekiem analizowanego regionu wodnego jest rzeka Odra, która
stanowi istotny element zagospodarowania przestrzennego kraju w obszarze gospodarki wodnej oraz
transportowej. Stan dobry lub bardzo dobry oraz co najmniej dobry potencjał Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) osiągnęło około 46% spośród wszystkich JCWP. Stan chemiczny wód
przejściowych i przybrzeżnych został oceniony, jako dobry. Na analizowanym terenie występują złoża
kopalin podstawowych i kopalin pospolitych. Zgodnie z prognozami, w nadchodzących latach może
występowad nasilenie ekstremalnych zjawisk w przyrodzie w Polsce takich jak susze i powodzie,
w związku z powyższym racjonalnie prowadzona gospodarka wodna oraz przeciwdziałanie skutkom
suszy odgrywa szczególnie istotną rolę ze względu na wysoki udział rolnictwa i leśnictwa
w gospodarce analizowanego obszaru.
Ocena skutków realizacji projektu PPSS z uwzględnieniem oddziaływania na elementy środowiska
została dokonana w odniesieniu do zadao określonych w PPSS. Oceną objęto następujące elementy
środowiska: różnorodnośd biologiczną, w tym rośliny i zwierzęta, obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000, wody (jakośd i zasoby wód), powietrze, klimat, powierzchnię ziemi (gleby, erozja),
krajobraz, zasoby naturalne, ludzi, zabytki i dobra materialne. W Prognozie przewidywany poziom
potencjalnych wpływów na środowisko jest adekwatny do przedstawionej charakterystyki działao,
jakie mają byd podejmowane w ramach PPSS na potrzeby osiągnięcia założonego celu.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż działania przewidziane w PPSS pociągają za sobą stosunkowo
niewiele możliwych oddziaływao negatywnych i są to w znacznej większości oddziaływania o zasięgu
lokalnym odwracalne i krótkoterminowe. Większośd tego typu oddziaływao wynika z zaplanowanych
przedsięwzięd infrastrukturalnych, które powodują głównie lokalne i przejściowe uciążliwości dla
środowiska na etapie ich realizacji (prace budowlane). Negatywne oddziaływanie może wystąpid w
przypadku braku realizacji działao zapobiegawczych lub błędów w realizacji zadao założonych w PPSS.
Stosunkowo niewiele jest także oddziaływao o charakterze długoterminowym i nieodwracalnych
skutkach.
Ocena wszystkich zadao założonych w PPSS oraz oddziaływao wynikających z ich realizacji nie
wykazała ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływao spowodowanych kumulacją skutków
oddziaływao pozytywnych lub o niewielkim znaczeniu. W związku z tym, analiza kumulacji
oddziaływao została odniesiona do oddziaływao negatywnych na poszczególne elementy środowiska.
Analiza możliwości wystąpienia kumulacji została przeprowadzona metodą macierzową. Wyniki
analizy wykazały, że kumulacja oddziaływao jest możliwa, ale mało prawdopodobna, a możliwośd jej
wystąpienia wynika z realizacji różnych zadao na rzecz zwiększania retencji i racjonalizacji dystrybucji
zasobów wodnych. Uniknięcie kumulacji oddziaływao jest możliwe poprzez planowanie lokalizacji
przedsięwzięd w sposób nie stwarzający możliwości przestrzennego i czasowego nakładania się
potencjalnych oddziaływao.
Analiza dokumentu wykazała, że realizacja PPSS nie przyczyni się do realizacji inwestycji, o których
mowa w Załączniku I do Konwencji Espoo oraz instalacji przemysłowych o jakich mowa w Aneksie II
do Protokołu z 2001 roku do Konwencji Espoo. Realizacja zadao zawartych w PPSS będzie miała
generalnie pozytywny wpływ na efekt środowiskowy w Polsce, a negatywne skutki mogą wystąpid w
przypadku ewentualnego odstąpienia od realizacji PPSS, w związku z powyższym nie stwierdzono
potrzeby podejmowania procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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W niniejszej Prognozie przedstawiono także propozycje zapobiegania, ograniczania lub kompensacji
przyrodniczej negatywnych oddziaływao na środowisko. Kierowano się zasadą przezorności,
zakładając, że jeżeli negatywne oddziaływanie na środowisko dla danych działao nie jest możliwe do
jednoznacznego wykluczenia, wszelkie prawdopodobieostwo wystąpienia negatywnych skutków
traktowana jest jako pewnośd ich wystąpienia. W rozdziale 6 przedstawiono ramowe zasady
ograniczania negatywnych oddziaływao, aby już na poziomie strategicznym zminimalizowad
prawdopodobieostwo wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływao oraz opisano możliwe
działania ograniczające negatywne oddziaływanie środowiskowe prac budowlanych wynikających z
realizacji zadao przewidzianych w PPSS.
Przeprowadzona analiza wykazała, że odstąpienie od realizacji PPSS będzie miało negatywny wpływ
na poszczególne komponenty środowiska, a w szczególności doprowadzi do pogłębienia
negatywnych zjawisk środowiskowych i gospodarczych spowodowanych występowaniem suszy.
Koniecznośd podejmowania działao w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wynika zarówno z
charakteru uwarunkowao analizowanego regionu jak i wymogów ustawowych. Kompleksowośd
działao wskazanych w PPSS oraz obowiązek przeciwdziałania skutkom suszy utrudnia możliwośd
wskazania alternatyw dla działao przewidzianych w PPSS.
W Prognozie zostały również przedstawione zasady monitoringu skutków realizacji postanowieo
zawartych w projekcie PPSS (rozdział 8). Dla prowadzenia monitoringu wskaźników suszy, który jest
niezbędny dla podejmowania właściwych decyzji o rodzaju i skali działao, rekomendowane jest
wykorzystanie istniejących systemów pomiarowych, detekcyjnych i informatycznych funkcjonujących
w ramach monitoringu służb paostwowych. W rozdziale została przedstawiona również jakościowa
ocena zadao zawartych w projekcie PPSS.
Propozycja sposobu wyceny korzyści środowiskowych wynikających z wprowadzenia poszczególnych
działao lub ich kombinacji (rozdział 8.2) przedstawia stosowane metody bezpośredniego
i pośredniego wartościowania korzyści środowiskowych. Dla oszacowania korzyści środowiskowych
PPSS przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym DOiPZ proponuje się zastosowanie metody
wskaźnikowej, która polega na wykorzystaniu empirycznych oszacowao korzyści (lub strat)
środowiskowych otrzymanych w porównywalnych lub uśrednionych warunkach.
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1. Wprowadzenie
1.1. Podstawy formalno-prawne
Podstawą przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS były:


ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. 2016 0 poz. 353), która implementuje obowiązki wynikające m.in. z
dyrektyw:
- Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
- Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
- Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
- Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,



opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (GDOŚ) z dnia 15 stycznia
2016 r. (DOOŚ.sooś.411.18.2015.JP), w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie;



pismo Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) z dnia 12 stycznia 2016 r. (GIS-HŚ-NS-431182/EN/16) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie.

1.2. Indeks skrótów
B+R

Badania i Rozwój

BAT

Best available technology

BEiŚ

Strategia „Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko”

BREF

BAT Reference Documents

DSRK

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

EIA

(ang. Environmental Impact Assessment) - ocena oddziaływania na środowisko

GDOŚ

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GIS

Główny Inspektor Sanitarny

JCWP

Jednolite części wód powierzchniowych

JCWPd

Jednolite części wód podziemnych

KE

Komisja Europejska

KPZK

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
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KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie (KSRR)

MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

NFOŚiGW
NID

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PPSS

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko

PEP

Polityka ekologiczna paostwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016

PGN

Program Gospodarki Niskoemisyjnej

POIŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

SEA

ang. Strategic Environmental Assessmen - strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko

SIEG

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

SPA 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

SRK 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020

SRKL

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

SRKS

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020

SRSDN

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeostwa Narodowego RP 2011–2022

SRT

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku

SSP

Strategia „Sprawne Paostwo 2011–2020”

SZRWRiR

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

UE
Ustawa OOŚ

Unia Europejska

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 0 poz. 353)
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2. Cel i zakres prognozy, stopień szczegółowości prowadzonych prac
i metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
2.1. Cel i zakres Prognozy
Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania na środowisko
realizacji projektu PPSS z uwzględnieniem możliwych wariantów projektu PPSS. Zakres Prognozy,
opracowanej zgodnie z zapisami zawartymi w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1, zawiera w szczególności:
1) informacje o głównych celach projektowanego dokumentu oraz o jego powiązaniach z innymi
dokumentami,
2) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy,
3) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowieo
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
4) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
5) syntetyczne informacje odnośnie Prognozy opracowane w języku niespecjalistycznym.
Ze względu na fakt, iż analizowany przedmiot badao jest wieloaspektowy i interdyscyplinarny,
opracowana Prognoza charakteryzuje, analizuje i ocenia:
1) cele ochrony środowiska przyjęte na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia Prognozy, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania niniejszego dokumentu,
2) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem2,
3) istniejące problemy ochrony środowiska merytorycznie związane z niniejszym dokumentem
(w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
4) potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
5) możliwe znaczące oddziaływania (m.in.: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, stałe i chwilowe,
pozytywne i negatywne), na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralnośd
tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności zaś na: różnorodnośd biologiczną, ludzi,
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze i klimat, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne,
zabytki i dobra materialne, z uwzględnieniem zależności pomiędzy komponentami środowiska i
oddziaływao na te elementy.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu PPSS – zgodnie z ww. artykułem ustawy – zawiera
także rozwiązania:

1

Dz. U. z 2016, poz. 353.
Zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, rozumiany jest jako „stan środowiska na
obszarach objętych potencjalnym znaczącym zagrożeniem”.
2
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przyczyniające się do zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych
oddziaływao na środowisko, mogących byd efektem realizacji PPSS, w szczególności na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralnośd tego obszaru,
alternatywne do rozwiązao zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem
ich wyboru oraz opis metod dokonanej oceny, prowadzącej do tego wyboru, albo
wyjaśnienie braku rozwiązao alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności,
wynikających z niedostatków techniki lub z luk we współczesnej wiedzy.

Niniejsza Prognoza uwzględnia zalecenia zawarte w opiniach:
 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 15 stycznia 2016r.
(DOOŚ.sooś.411.18.2015.JP),
 Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) z dnia 12 stycznia 2016r. (GIS-HŚ-NS-4311-82/EN/16).
Zgodnie z wymogami art. 52 ust.1 ustawy OOŚ opisane w Prognozie analizy oraz wynikające z nich
zalecenia zostały dostosowane stopniem dokładności do stopnia szczegółowości zapisów projektu
PPSS.
Ze względu na fakt, że działania przedstawione w projekcie PPSS mają charakter bieżący,
krótkoterminowy i długoterminowy, najistotniejszym dla punktowego oddziaływania na środowisko
będzie sposób przełożenia scenariusza zadao zawartych w projekcie PPSS przeciwdziałania skutkom
suszy w regionie wodnym DOiPZ na szczegółowe działania inwestycyjne i pozainwestycyjne
realizowane w poszczególnych gminach objętych zakresem działania. Dla zminimalizowania
potencjalnego negatywnego oddziaływania skutków suszy zaproponowano przykładowe rozwiązanie
związane z jego monitorowaniem, co pośrednio pozwoli na prowadzenie monitoringu efektów
środowiskowych wdrażania PPSS ze szczególnym uwzględnieniem aspektów racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi, a także działao na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej
przedsiębiorców i społeczeostwa.
Obszar objęty PPSS oraz niniejszą Prognozą obejmuje Region wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego tj. dorzecze Odry od ujścia do niej rzeki Nysy Łużyckiej w km 542,4 do ujścia Odry wraz z
Zalewem Szczecioskim, bez dorzecza Warty, oraz na obszarze Przymorza Zachodniego od zachodniej
granicy paostwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z dorzeczem Przymorza zawartym między
zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi oraz Region wodny Ücker, który obejmuje – fragment
zlewni rzeki Ücker, który stanowi niewielką częśd dorzecza tej rzeki (Ücker), położongo w północnowschodniej części Republiki Federalnej Niemiec.

2.2. Przyjęty model oceny projektu PPSS
Do oceny oddziaływania na środowisko projektu PPSS przyjęto podejście polegające na kombinacji
dwóch modeli: brytyjskiego i klasycznego.
Model brytyjski (model pierwszy) oparty jest na doświadczeniach wynikających z ocen polityk (policy
appraisal)3. Najważniejszą rolę w tym modelu odgrywa identyfikacja celów samego dokumentu,

3

UK Department of Environment, Transport and the Regions, Policy Appraisal and the Government. Policy
Guidance, London 1997, HMSO
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skutków ich realizacji i ocena czy kwestie środowiskowe oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju
zostały w nich należycie ujęte. Nie analizuje się zaś bezpośredniego oddziaływania poszczególnych
inwestycji lub przedsięwzięd na środowisko. Podejście klasyczne (model drugi) służy określeniu
oddziaływao na środowisko w sposób naukowo potwierdzony i precyzyjny. Dotyczy on realizacji
konkretnych przedsięwzięd charakteryzujących się na etapie oceny określonymi parametrami
technicznymi, zasięgiem oraz technologią realizacji. Analiza alternatywnych rozwiązao jest w tym
modelu oparta głównie na alternatywach lokalizacyjnych lub technologicznych w ramach przyjętego
lub ocenianego wariantu. Kombinacja tych dwóch metod umożliwia sporządzenie zintegrowanej
oceny zarówno w odniesieniu do kwestii ogólnych jak i zamierzeo inwestycyjnych mogących byd
skutkiem realizacji danego celu strategicznego4.
W PPSS wykorzystano oba podejścia, przy czym założenia modelu brytyjskiego zostaną wykorzystane
dla oceny wpływu na środowisko zadao nieinwestycyjnych PPSS i jego celów jako całości. Podejście to
gwarantuje większy nacisk na związek oceny z procesem decyzyjnym, którego sama ocena jest
nieodłącznym komponentem. Z tego też względu ta częśd prognozy jest zdecydowanie mniej
sformalizowana i mniej obszerna niż w modelu klasycznej procedury oceny oddziaływania na
środowisko (model drugi). Metodę klasyczną oceny zastosowano w stosunku do zadao, które są
konkretnymi przedsięwzięciami i prowadzą do wydania zgody na ich realizację. Wykorzystanie
podejścia klasycznego w sporządzanej ocenie PPSS polega na ocenie zadao planowanych do realizacji
na podstawie danych i informacji dostępnych w momencie sporządzenia prognozy.
Zaprezentowane podejście do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ujmuje
zatem w sposób kompleksowy istotne z punktu widzenia interesariuszy aspekty związane z
potencjalnymi efektami realizacji PPSS.

2.3. Metody zastosowane przy opracowywaniu prognozy
W celu kompleksowej realizacji badania zastosowano szeroki zakres narzędzi badawczych, których
zróżnicowanie sprzyjało uzyskaniu obiektywnych i wiarygodnych rezultatów w postaci oceny skutków
środowiskowych PPSS. Prognoza została sporządzona w oparciu o wykorzystanie następujących
metod i technik badawczych:
 analizę stosownych dokumentów i danych zastanych (ang. desk research),
 metody opisowe, dotyczące m.in. charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływao oraz obszarów
prawnie chronionych,
 analizy jakościowe, oparte na dostępnych informacjach odnoszących się do stanu środowiska
oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku,

4

J. Jendrośka, Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna częśd procesu planowania?
Obowiązująca regulacja prawna w świetle doświadczeo z ocena strategiczna Narodowego Planu Rozwoju,
Jendrośka, Jerzmaoski, Bar i Wspólnicy, Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Wrocław – Kraków – Toruo
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analizy ilościowe z wykorzystaniem dostępnych wiarygodnych źródeł danych statystycznych
w zakresie potencjalnych zmian w środowisku lub jego komponentach, wynikających z
realizacji przewidywanych typów przedsięwzięd,
analizy macierzowe, związane m.in. z wykorzystaniem macierzy wpływów, co umożliwiło
zaprezentowanie oddziaływao poszczególnych zadao PPSS na poszczególne komponenty
środowiska oraz zestawienie rezultatów wzajemnego oddziaływania czynników,
analizy przestrzenne wykorzystujące techniki GIS, umożliwiające m.in. przedstawienie
realizacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami oraz wizualizację kartograficzną ustaleo
opracowania,
metody graficzne, pozwalające na precyzyjną prezentację danych źródłowych oraz
wizualizację wzajemnych zależności priorytetów inwestycyjnych i komponentów środowiska.

Wykorzystanie szerokiego spektrum zaprezentowanych metod badawczych pozwoliło na
uzupełnienie informacji, które pozyskane byłyby za pomocą tylko jednej metody. Takie podejście jest
korzystne z punktu widzenia pogłębionej weryfikacji danych oraz gwarantuje rzetelnośd uzyskanych
wyników analiz. Różnorodnośd zaproponowanych technik analizy i gromadzenia informacji pozwoliła
lepiej poznad i zrozumied badany problem oraz stworzyła możliwośd dokonania odniesieo oraz
porównao. Zgromadzono kompletny materiał badawczy służący sporządzeniu jak najbardziej
obiektywnej analizy, uwzględniającej jednocześnie punkty widzenia wielu różnych grup
zainteresowanych przedmiotem badania, a następnie sformułowano obiektywne i użyteczne wnioski
oraz rekomendacje.
Dotychczasowe doświadczenia zespołu autorskiego potwierdzają, iż zastosowanie w jednym badaniu
metod ilościowych i jakościowych pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości oraz wiarygodności danych.
W tabeli (Tabela 2) zawarto syntetyczny wykaz informacji odnośnie proponowanych metod i technik
badawczych wraz z ich krótkim uzasadnieniem.
Tabela 2. Syntetyczny wykaz metod i technik badawczych wraz z ich uzasadnieniem
Lp.

Metody/techniki badawcze

Uzasadnienie w kontekście użyteczności dla realizacji celów badania
Obejmuje analizę dokumentu PPSS oraz analizę dokumentów
programowych
i strategicznych, co umożliwia wskazanie stopnia zgodności PPSS z
dokumentami unijnymi i szczebla krajowego.

1.

Analiza dokumentów
i danych zastanych (desk
research) oraz metoda
opisowa

Ocena stopnia zgodności oparta jest nie tylko na badaniu korelacji
z innymi dokumentami (w szczególności nadrzędnymi) ale przede
wszystkim obejmie analizę i ocenę PPSS z punktu widzenia celów
ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym.
Analiza dostępnych informacji dotyczących stanu środowiska oraz
identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian
w środowisku. Wnioski z przeprowadzonych analiz przedstawiono w
sposób opisowy lub w postaci graficznej i/lub tabelarycznej.
Przykładowo dla charakterystyki istniejącego stanu zasobów
środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych
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Lp.

Metody/techniki badawcze

Uzasadnienie w kontekście użyteczności dla realizacji celów badania
znaczących oddziaływao oraz obszarów prawnie chronionych
wykorzystano metody opisowe, a prace oparto na dostępnych
informacjach dotyczących stanu środowiska oraz identyfikacji i
wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku.
Wykorzystanie tych metod umożliwiło przedstawienie oddziaływao
poszczególnych zadao na kolejne komponenty środowiska oraz
zestawienie rezultatów wzajemnego oddziaływania czynników.
Umożliwiło to także określenie przyszłych efektów pozytywnych i
negatywnych wynikających z realizacji zadao. Analiza dostępnych
danych statystycznych obrazuje istniejące trendy i jest podstawą do
sformułowania trafnych rekomendacji.

2.

Analizy statystyczne oraz
analizy macierzowe, m.in.
z wykorzystaniem macierzy
wpływów

W analizie macierzowej przedstawiono oddziaływania dla
poszczególnych zadao, na kolejne komponenty środowiska, a także
oddziaływania skumulowane oraz zestawienie rezultatów wzajemnego
oddziaływania czynników.
Analiza macierzowa oparta jest na opisanym graficznie
dwubiegunowym podziale oddziaływao (obejmującym w swoim
zakresie oddziaływania pozytywne, brak oddziaływao / oddziaływania
neutralne, oddziaływania negatywne - przy czym każdemu z nich
przypisano stopnieo korelacji z ocenianym parametrem środowiska
(oddziaływania bezpośrednie i pośrednie).
Dla celów analiz przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznej
opracowania wykorzystano techniki GIS i aplikacje takie jak np.
ArcGIS/ArcMap, Quantum GIS. Pozwoliło to na precyzyjną i przejrzystą
prezentację danych źródłowych, wykorzystanie istniejących baz
danych (także tych dostępnych poprzez serwery WMS) oraz analizy
ilościowe wybranych zjawisk.

3.

Analizy przestrzenne,
techniki GIS oraz metody
graficzne

Analizy przestrzenne z wykorzystaniem metod graficznych i technik
GIS dotyczą wybranych aspektów wynikających z opracowanej
prognozy. Umożliwia to nie tylko ich prezentację, ale także
konfrontację z ogólnym rozmieszczeniem form ochrony przyrody,
obszarów występowania złóż naturalnych i innych. Wizualizacja
kartograficzna opracowania umożliwia ponadto przedstawienie w
sposób czytelny zidentyfikowanych obszarów problemowych i pól
konfliktów, w tym przedstawienie lokalizacji istotnych planowanych
zadao w odniesieniu do istniejących form ochrony przyrody, w
szczególności wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000.
W graficznej formie przedstawiono
transgraniczne i międzyregionalne.

również

oddziaływania

Źródło: Opracowanie własne GIG

Zastosowane metody są dostosowane zarówno do charakteru projektu PPSS, jak i sformułowanych w
nim celów i zadao. Podejście takie umożliwia sporządzenie zintegrowanej oceny, a wysoka
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użytecznośd proponowanych metod w odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji PPSS,
umożliwi przeprowadzenie analiz o należytej dokładności.

2.4. Wskazanie
napotkanych
trudności
wynikających
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
PPSS stanowi dokument będący scenariuszem wielorakich inwestycji na rzecz ograniczenia skutków
suszy i racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Ze względu na jego ramowy charakter, podczas
opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko pojawiły się nieliczne trudności w bardzo
szczegółowym scharakteryzowaniu skali oddziaływania wskazanych w nim zadao na poszczególne
komponenty środowiska. Stąd też analizowane wpływy bazują na wykorzystaniu wiedzy i
doświadczenia ekspertów, u podstaw których leżało założenie formułowania wniosków, w oparciu o
poszukiwanie analogii z przedsięwzięciami o podobnym charakterze. Pozwoliło to na
przeprowadzenie pełnej kwantyfikacji pozytywnych jak i negatywnych oddziaływao.
Ze względu na przedmiot Prognozy, trudności wynikające z niedostatków techniki, nie miały
istotnego wpływu na opracowane wnioski koocowe.
Zespół ekspercki, opracowujący niniejszy dokument, dołożył wszelkich starao w celu przedstawienia
rzetelnej Prognozy skutków dla środowiska, wynikających z wdrażania PPSS. W swoich działaniach
bazował on m.in. na doświadczeniu w dziedzinie prognozowania potencjalnego oddziaływania
na środowisko oraz na wykorzystaniu praktycznej znajomości metodyki dokonywania ocen
oddziaływania na środowisko polityk, planów i programów z uwzględnieniem ich indywidualnej
specyfiki. W sposób szczególny uwzględniono zalecenia dotyczące postępowania w procesie
przygotowywania oceny oddziaływania na środowisko5.

3. Analiza zawartości projektu PPSS i jego zgodności z innymi
dokumentami
3.1. Ocena zapisów PPSS ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
horyzontalnych i celów szczegółowych
W projekcie PPSS nie sformułowano wprost celów, ale zaczerpnięto cel główny z dokumentów
szczebla unijnego, i tak celem głównym jest:
przywrócenie lub utrzymanie stanu zasobów wodnych w dorzeczach rzek na odpowiednim
poziomie, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu zapotrzebowania na wodę ze strony
ekosystemów wodnych.

5

Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development Programmes Network
2006.
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Dodatkowych celów doszukiwad można się w Programach Małej Retencji dla obszarów oddziaływania
projektu PPSS. Realizacji wymienionego celu podporządkowany jest katalog 25 zadao:
Tabela 3 Katalog zadao PPSS wraz z opisem
Nr

Nazwa zadania

Opis zadania

1

Zwiększanie retencji leśnej
w zlewni

Zwiększenie obszarów zalesionych korzystnie wpływa na zatrzymywanie wody w
gruncie, opóźnia spływ powierzchniowy do odbiorników, zwiększa zasilanie wód
podziemnych. Odtwarzanie oczek wodnych i budowa zbiorników retencyjnych w
lasach korzystnie wpływa na bilans wodny zlewni.

2

Zwiększanie retencji na
obszarach rolniczych

W obszarach występowania suszy zmiana sposobu uprawiania gleby, zmiana
użytkowania gruntów poprzez wzrost areału użytków zielonych i roślin
odpornych na suszę, odtwarzanie „oczek wodnych”, budowa zastawek na
rowach i ciekach wodnych,

3

Zwiększanie retencji na
obszarach
zurbanizowanych

Należy dążyd do zdecydowanego zmniejszenia stopnia uszczelnienia
powierzchni terenu w jednostkach zurbanizowanych, budowy małych,
powierzchniowych zbiorników retencjonujących wody opadowe, zatrzymywaniu
wody opadowej na każdej działce.

4

Budowa sieci
rozprowadzającej wodę z
istniejących zbiorników
małej retencji

Wykorzystanie zgromadzonej wody jest znikome z powodu braku technicznie
i ekonomicznie uzasadnionego systemu rozprowadzania wody do pól rolników.
Budowa takiej sieci pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystad zgromadzone
zasoby wody.

5

Wykorzystanie zasobów
wód podziemnych do
nawodnieo w rolnictwie

Istnieje możliwośd budowy ujęd wód podziemnych, mających na celu sezonowe
nawadnianie lub deszczowanie upraw rolnych. Komisja Dokumentacji
Hydrogeologicznych stwierdziła, że „można zaakceptowad w/w sposób
wykorzystania wód podziemnych dla przeciwdziałania skutkom suszy
w rolnictwie, na obszarach gdzie dysponujemy rezerwami zasobów wód
podziemnych’’.

6

Budowa małych
zbiorników gromadzących
wodę w pobliżu pól
uprawnych

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w okresie jej nadmiaru, w
bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych, daje możliwośd bezpośredniego
reagowania na oznaki suszy. System rozprowadzania wody jest w pełni
elastyczny i mobilny.

7

Budowa zbiorników
retencjonujących wodę o
3
pojemności do 20 mln m

Są to już zbiorniki „dużej” retencji, których budowa z reguły wynika z
konieczności zapobiegania powodziom. Może okazad się, że będą rejony, gdzie
taki zbiornik będzie uzasadniony ze względu na suszę. Zbiorniki tej wielkości są z
reguły wielofunkcyjne, a jedną z funkcji jest zazwyczaj alimentowanie wody w
okresie niżówek.

8

Przebudowa systemów
melioracyjnych
z odwadniających na
nawadniającoodwadniające

Wiele obszarów w Polsce jest zmeliorowanych wg starej metody melioracji,
której celem było głównie odwadnianie. Powoduje to, że wiele gruntów jest
przesuszonych, co wzmaga skutki suszy. Należy każdy system melioracyjny
przebudowad w taki sposób, aby umożliwiał on zatrzymywanie wody w gruncie
oraz wgłębne lub powierzchniowe nawadnianie gruntów.

9

Renaturyzacja koryt
cieków i ich brzegów

W bardzo wielu przypadkach, cieki utraciły swój naturalny charakter wskutek
prac regulacyjnych i melioracyjnych. Jeśli wskutek tych prac ciek został
pozbawiony naturalnych meandrów, a brzegi umocnione, został przyspieszony
spływ wód i tym samym nastąpiła znaczna utrata zdolności retencyjnych.
Renaturyzacja ma przywrócid stan pierwotny, jest zalecana przez Ramową
Dyrektywę Wodną.

10

Odtwarzanie starorzeczy i
obszarów bagiennych

Odcinanie starorzeczy od głównego nurtu cieku, pozbawianie starorzeczy
możliwości wymiany wody i rozwoju świata przyrodniczego, osuszanie bagien,
torfowisk itp. spowodowały duża utratę retencji wodnej oraz duże straty dla
środowiska. Odtwarzanie starorzeczy i terenów bagiennych przywróci retencję
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oraz poprawi znacznie stan środowiska i jego odpornośd na suszę.
11

Usprawnienie reguł
sterowania urządzeniami
wodnymi
retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający
wykorzystanie wody do
nawodnieo

Dotyczy głównie zbiorników wodnych, których powstanie całkowicie zmieniło
reżim wodny dolin rzecznych poniżej piętrzeo. Naturalne walory przyrodnicze w
postaci okresowych braków wody i jej nadmiaru, zostały zastąpione przez
wyrównane przepływy. Usprawnienie reguł sterowania powinno pójśd w
kierunku maksymalnego przywrócenia naturalnego reżimu hydrologicznego
w dolinie rzeki. Pozwoli to na znaczne zwiększenie odporności na susze dla
całego środowiska przyrodniczego.

12

Utworzenie lokalnych
systemów ostrzegania o
suszy

W gminach zagrożonych suszą, wskazane jest utworzenie stanowiska pracy,
gdzie znajdzie się osoba odpowiedzialna za kontakty z administratorem i
użytkownikami wód, przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji.

13

Formułowanie i wdrażanie
programów badao
naukowych w zakresie
identyfikacji i zwalczania
suszy

Badania naukowe nie mogą ograniczad się tylko do okresowego opracowywania
danych historycznych o suszach, które wystąpiły. Ponieważ nie ma żadnych
metodyk takich badao, każdy, kto je wykonuje obiera inne parametry oraz inny
przedział czasowy. Badania naukowe powinny wspomagad programy
przeciwdziałania skutkom suszy, byd prowadzone zarówno globalnie dla obszaru
kraju, jak i lokalnie dla regionów. Powinny wskazywad rodzaje działao możliwych
do zastosowania w konkretnych przypadkach, wskazywad rozwiązania służące
ochronie zasobów przyrodniczych przed suszą i wspierad decydentów. Nie bez
znaczenia będą badania naukowe o charakterze socjologicznym oraz z zakresu
komunikacji społecznej.

14

Wypracowanie jednolitych
zasad gromadzenia danych
i informacji o zasięgu
i wielkości szkód
spowodowanych suszą

Przeciwdziałanie skutkom każdej klęski żywiołowej, a taki charakter może
przybrad wielkośd i głębokośd suszy, musi byd oparte o rzetelnej informacje. W
Polsce nie ma jednolitego systemu i obowiązku dokumentowania zjawisk o
charakterze katastrofalnym. Istnieje koniecznośd dokumentowania przebiegu
zjawiska suszy, poprzez gromadzenie i archiwizowanie informacji zarówno
meteorologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, jaki i o stratach i ich
strukturze.

15

Opracowanie taryfikatora
cen wody w okresie
występowania suszy

Działanie to wiąże się ścisłe z wymogiem zawartym w Ramowej Dyrektywie
Wodnej nakazującej pokrywanie kosztów wszystkich usług wodnych przez
użytkowników wód. Stosowane obecnie taryfikatory cen wody nie
odzwierciedlają jej zasobów oraz dostępności. Niezależnie od tego czy woda jest
dostępna w nadmiarze, czy zasobów brakuje np. z powodu suszy - ceny wody są
jednakowe. Opracowanie taryfikatora, który uzależni cenę wody od jej
dostępności i od przebiegu i głębokości suszy, jest niezbędnym działaniem o
charakterze ekonomicznym. Brak wody powinien mied wpływ na ograniczenia
proporcjonalnie do ilości zużycia, wskazując jednocześnie priorytet dla
korzystania dla celów komunalnych, produkcji farmaceutyków czy żywności.

16

Doskonalenie wsparcia
rzeczowego i finansowego
dla poszkodowanych
skutkami suszy

Wykorzystanie udoskonalonych metod monitoringu, faktu uspołecznienia
podejmowania decyzji o zagrożeniu suszą i innych elementów tego procesu, aby
tworzone przepisy prawne, były bardziej przyjazne użytkownikom wód i
jednocześnie nie powodowały zbytnich konsekwencji dla organów paostwa.

17

Opracowywanie aktów
prawnych, krajowych i
lokalnych, umożliwiających
stosowanie działao
ograniczających skutki
suszy

Wiele działao określonych w niniejszym wykazie, nie będzie posiadało
dostatecznej podstawy prawnej. Aby można było działania wdrażad, konieczne
jest doskonalenie prawa, napisanie założeo do ustaw, rozporządzeo lub
wytycznych dla prawa miejscowego.

18

Opracowanie zasad
finansowania
wspomagających
ekonomicznie programy

Wdrażanie wszystkich działao wymaga środków finansowych. Konieczne jest
opracowanie założeo merytorycznych dla programów wdrażających
poszczególne działania oraz określenie kosztów wdrożenia. Poszczególne
działania mają inny ciężar gatunkowy, zależny od bardzo wielu czynników.
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wdrażające działania z
zakresu ograniczania
skutków suszy

Stąd koniecznośd opracowania zasad finansowania takich programów, których
celem będzie finansowanie w całości lub wspieranie wdrażania działao. Jako
źródła finansowania należy przewidywad wykorzystanie środków UE, NFOŚiGW,
wojewódzkich FOŚiGW, budżetowych, samorządowych, fundacji i innych.

19

Opracowanie i wdrażanie
programów edukacyjnych
dla społeczeostwa
o przyczynach
występowania suszy,
sposobach jej
identyfikowania, skutkach i
sposobach zapobiegania

Udział społeczeostwa w podejmowaniu decyzji jest jednym z ważniejszych
zagadnieo związanych z zarządzaniem ryzykiem. Tworzenie programów
edukacyjnych, znajdowanie drogi do świadomości społecznej jest ważnym
zadaniem, bez którego nie będzie sukcesu.

20

Czasowe ograniczenia w
zakresie korzystania z wód

Prawo wodne pozwala na ograniczanie bez odszkodowania praw wynikających z
pozwoleo wodnoprawnych. Należy przygotowad pogłębione zasady stosowania
tego uprawnienia, jako jednego z podstawowych do zastosowania w obszarach
występowania suszy.

21

Budowa ujęd wód
podziemnych dla
nawadniania użytków
rolnych

Działanie to ściśle wiąże się z działaniem nr 5. W rejonach, gdzie istnieją
udokumentowane rezerwy zasobów wód podziemnych, można i należy wdrażad
działanie polegające na budowie studni, które w okresie suszy pozwolą na
dostarczanie wody dla produkcji rolniczej.

22

Budowa lub rozbudowa
zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę

W niektórych rejonach istnieją głębiej zalegające zasoby wód podziemnych,
które z powodzeniem można wykorzystad w okresach posuchy, gdy wody
brakuje.

23

Zwiększona alimentacja
wód dla potrzeb żeglugi
śródlądowej

Zwiększenie ilości wody zasilającej Odrzaoska Drogę Wodną może nastąpid
poprzez budowę wielozadaniowych zbiorników stale piętrzących wodę w
dorzeczu górnej i środkowej Odry lub uwzględnieniu potrzeb żeglugi poprzez
zwiększenie zrzutów alimentacyjnych ze zbiorników już istniejących

24

Opracowanie planu
awaryjnego/
alternatywnego sposobu
zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła
zasilania, tymczasowe
rurociągi, przerzuty wody z
innych obszarów lub
zlewni, beczkowozy itp.)

Wskazanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę w czasie klęski suszy (na
terenach, na których popyt na wodę pitną jest zaspokajany z zasobów wód
powierzchniowych należy wskazad ujęcia wód podziemnych, z których w czasie
suszy będzie realizowane zaopatrzenie lub wskazanie rozwiązao związanych
z importem wody; natomiast na obszarach zaopatrywanych z wód podziemnych
należy wskazad inne ujęcia np. z głębszych, niedotkniętych zjawiskiem suszy,
poziomów wodonośnych)

25

Działania polegające na
inwestycjach
zwiększających możliwości
tranzytowe Odry

Zadanie polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry
związane zwłaszcza z odtworzeniem zabudowy regulacyjnej i powstrzymaniem
procesu wypłycania koryta rzeki, polegające na inwestycjach zapewniających
odpowiednie głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej oraz
pogłębienie toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu zapewnienia zimowego
lodołamania. Działania wpłyną na poprawę warunków nawigacyjnych
i wyeliminują potencjalne miejsca tworzenia się zatorów lodowych, a w
przyszłości
spowodują
osiągnięcie
warunków
eksploatacyjnych,
odpowiadających przynajmniej III klasie drogi wodnej.

Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie PPSS

Wymienione zadania tworzą logicznie spójną strukturę, która stanowi o kompleksowym ujęciu
problemu przeciwdziałania skutkom suszy, a ich rozkład przestrzenny zaprezentowano w
załączniku 1.
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Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii
Europejskiej. Opracowany projekt PPSS nie zawiera bezpośrednio wyrażonej deklaracji wspierania
wszystkich polityk horyzontalnych, jednakże bardzo wyraźnie akcentowane jest nawiązanie do
polityki zrównoważonego rozwoju. W treści dokumentu nie zapisano odniesienia do polityki równości
szans oraz niedyskryminacji oraz zasady partnerstwa, co pozwala przyjąd, że projektowany dokument
ma neutralny wpływ na realizację tych polityk.
Szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji projektu PPSS oraz tematu opracowania jest polityka
horyzontalna dotycząca zrównoważonego rozwoju. Pojęcie zrównoważonego rozwoju (ang.
sustainable development) sformułowane po raz pierwszy Raporcie Brutland „Nasza Wspólna
Przyszłośd"6 było zmieniane wielokrotnie kolejnymi raportami ONZ (np. „Agenda 21”)7 oraz
dokumentami opracowywanymi na potrzeby unijnych i krajowych polityk uwzględniających tę
zasadę. Pojęcie zrównoważony rozwój8 zdefiniowano jako prawo do zaspokojenia aspiracji
rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleo do zaspokojenia ich
potrzeb rozwojowych. Definicja ta stanowi obecnie powszechnie uznaną i akcentuje stan,
w którym rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywad się kosztem
wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska – dla dobra przyszłych pokoleo,
które też będą posiadały prawa do swego rozwoju. Tak szeroko sformułowana definicja wskazuje, że
aby osiągnąd zrównoważony rozwój lub raczej nieustannie dążyd do jego zachowania, konieczne jest
zwrócenie uwagi na trzy wymiary9:
 ekologiczny (środowiskowy), który gwarantuje każdemu człowiekowi jednakowy dostęp do
środowiska, nakładając jednocześnie na niego obowiązek troski o stan natury oraz
odpowiedzialnośd za wprowadzane w środowisku zmiany. Wynika z niego pełna
odpowiedzialnośd zarówno paostwa, jak i każdego obywatela, za skutki korzystania z
zasobów naturalnych i zniszczenia powodowane w wyniku działalności gospodarczej i
aktywności społecznej. Środowisko naturalne stanowi niezbędną podstawę zrównoważonego
rozwoju.
 społeczny, który podkreśla, że rozwój ma przede wszystkim służyd człowiekowi będącemu
podmiotem zrównoważonego rozwoju i posiadającemu prawo do zdrowego i godnego życia
w zgodzie z naturą. Zatem dobra jakośd życia dla wszystkich ludzi (aspekt społeczny) jest
celem zrównoważonego rozwoju.
 ekonomiczny (gospodarczy), który opiera się na założeniu, że dwa pozostałe wymiary
rozwoju, tzn. wymiar społeczny i wymiar ekologiczny nie są i nie będą hamulcami postępu,
ale są i będą jego stymulatorami, przez wymuszony tymi wymiarami postęp technologiczny,
podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeostwa, jego zwiększony udział w podejmowaniu
decyzji i w odpowiedzialności za te decyzje, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój
aktywności i przedsiębiorczości, wzrost efektywności wykorzystania surowców, materiałów

6

Raport „Nasza Wspólna Przyszłośd”, ONZ, 1987.
Agenda 21 to wynik Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i rozwój" w Rio de Janeiro, 06.1992.
8
rozumiany także jako trwały rozwój.
9
Na podstawie: Komunikat Komisji, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010)2020.
7
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i pracy ludzkiej, zwiększenie bezpieczeostwa. Można tym samym uznad, że gospodarka jest
narzędziem osiągania celów zrównoważonego rozwoju.
Treśd i interpretacja zasady zrównoważonego rozwoju w dokumentach krajowych i unijnych jest
zgodna z przedstawionym powyżej podejściem. Unia Europejska dokłada starao o to, by rozwój
gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami
zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierowad się jedynie
zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brad pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego
środowiska. Polityka zrównoważonego rozwoju UE skupia się m.in. na następujących elementach:
 budowaniu bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystad z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny;
 ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów;
 tworzeniu i upowszechnianiu nowych, przyjaznych dla środowiska technologii;
 poprawianiu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w odniesieniu do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw;
 pomaganiu konsumentom w podejmowaniu świadomych wyborów.
Analizując zapisy projektu PPSS jednoznacznie można stwierdzid, że spośród ww. wymiarów
zrównoważonego rozwoju dominują w nim aspekty związane z ekologią i ochroną środowiska, co jest
poniekąd zgodne z powszechnym rozumieniem pojęcia zrównoważony rozwój. Zapisy PPSS oceniano
w kontekście celów, zadao i wymogów ochrony środowiska formułowanych w opracowanych i
przyjętych w kraju politykach, strategiach i programach oraz w kontekście dokumentów
międzynarodowych. Zastosowanie zasady horyzontalnej zrównoważonego rozwoju w realizacji
projektu PPSS wiąże się z takim oddziaływaniem na różne sektory gospodarki i instytucji publicznych
(samorządów, RZGW i innych), by były one zdolne doprowadzid do osiągnięcia nie tylko założonych
efektów PPSS ale również sprzyjad wspieraniu innowacyjnych badao naukowych, prac rozwojowych
i wdrożeo oraz inwestycji. Treśd PPSS odwołuje się w zasadzie bezpośrednio do wymiarów
środowiskowego i gospodarczego zrównoważonego rozwoju, przy czym szczególny nacisk położono
na wymiar środowiskowy. Nieco słabiej reprezentowany jest w PPSS wymiar społeczny, chociaż
logiczne wydaje się byd uznanie, że to właśnie ludzie będą szczególnie dotknięci skutkami
potencjalnej suszy.

3.2. Ocena zaproponowanego sposobu wdrażania, monitoringu
oraz przewidywanych metod analiz skutków realizacji
wdrażanego dokumentu w kontekście zasad zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska
W projekcie PPSS sformułowano określone zadania o różnym horyzoncie czasowym, które wiążą się
na wdrażaniem PPSS i mają zapewnid skuteczną realizację założonych celów. Przedmiotowy PPSS
zakłada wdrożenie wszystkich zalecanych przez wytyczne metodyczne działao10, a rekomendacja

10

Jarząbek A., Sarna S., Karpierz M. Ochrona przed suszą w planowaniu w gospodarowania wodami metodyka
postępowania. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Kraków, 2013
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poszczególnych zadao jest uzależniona od typu suszy jaki będzie występował na obszarze konkretnej
gminy. Podejście takie ma charakter integrujący i sprawia, że podejmowane zadania mają charakter
kompleksowy. Każde z zadao zostało opisane, wskazano odpowiedzialnych za jego realizację i
oceniono pod względem spodziewanego wpływu na użytkowników wód. Wykazano potencjalne
konflikty, które mogą powstad w skutek realizacji zadao.

3.3. Ocena powiązań projektu PPSS z innymi dokumentami
strategicznymi
PPSS jest dokumentem, którego obowiązek sporządzenia oraz wykonywania wynika z przepisów
ustawy Prawo wodne - art. 88r i 88s. Przeprowadzając analizę zgodności treści dokumentu z
dokumentami międzynarodowymi i krajowymi stwierdzono, że brak jest dokumentów, które
bezpośrednio wyznaczają cele lub kreują obowiązki prawne w zakresie zadao związanych z
przeciwdziałaniem i ochroną przed skutkami suszy. Zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym
występuje szereg opracowao i dokumentów, które mają charakter studialny, informacyjny i/lub
sprawozdawczy akcentujące z jednej strony problem deficytu wody i związane z tym występowanie
zjawiska suszy, a z drugiej wskazujące kierunki działao planistycznych i zarządczych, które mają
ograniczyd negatywne skutki tego zjawiska i jego uciążliwości dla środowiska, ludzi i gospodarki.
Niniejsza częśd opracowania zawiera przegląd wybranych dokumentów i płynące z nich konkluzje.

3.3.1. Wybrane dokumenty
i wspólnotowego

szczebla

międzynarodowego

Dokumentem kluczowym dla ustalania planów gospodarowania wodami wraz z programami działao
jest Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 roku, tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna. Odnosi się ona do zagadnienia suszy w sposób ogólny, a całościowe
podejście do problematyki suszy ujmowane jest w komunikatach i właściwych dla nich
sprawozdaniach Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego.
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Rozwiązanie problemu dotyczącego
niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia
18.7.2007, COM (2007) 414 final.
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie z przeglądu europejskiej
polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz, Bruksela, dnia 14.11.2012 r., COM(2012) 672
final.
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan ochrony zasobów wodnych Europy,
Bruksela, dnia 14.11.2012, COM (2012) 673 final
 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie uzupełniające
komunikat
w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej,
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 19.12.2008, COM(2008) 414 final.
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Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Drugie sprawozdanie
uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i
susz w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 18.5.2010, COM(2010) 228 final.
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Trzecie sprawozdanie
uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i
susz w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 21.3.2011, COM(2011) 133 final.
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania ramowej
dyrektywy wodnej (2000/60/WE), Plany gospodarowania wodami w dorzeczu (Tekst mający
znaczenie dla EOG), Bruksela, dnia 14.11.2012 COM (2012) 670 final.
Dokument roboczy służb Komisji, Streszczenie oceny skutków, Towarzyszący dokumentowi:
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów, Plan ochrony zasobów wodnych Europy, Bruksela, dnia 14.11.2012,
SWD(2012) 381 final.

W wymienionych dokumentach zdefiniowano pojęcie „susza” oraz przeprowadzono rozległą analizę
zjawiska niedoboru wody i suszy na terytorium Europy. Zmiany klimatu potęgują występowanie
niekorzystnych zjawisk w tym zakresie. W latach 2011 i 2012 susze dotknęły dużej części
południowej, zachodniej i północnej Europy. Susza z 2011 roku uznawana jest za suszę stulecia,
opady deszczu wyniosły wtedy jedynie 40% normy. W tej trudnej sytuacji na rozległym obszarze UE
wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Prognozuje się, że liczba dorzeczy z niedoborem wody w
lecie i przez cały rok może wzrosnąd nawet o 50% (w 2030 r.). Susze i niedobór wody mogą
powodowad straty ekonomiczne w kluczowych sektorach gospodarki, zużywających duże jej ilości.
Ponadto mogą mied wieloaspektowe skutki dla środowiska dotyczące zwłaszcza różnorodności
biologicznej, jakości wody, pogorszenia stanu i zanikania terenów podmokłych, erozji gleby,
degradacji gleby i pustynnienia. Niektóre z nich mają charakter krótkoterminowy i rokują, że sytuacja
wróci do normy, inne mogą okazad się trwałe. Dlatego też Unia Europejska, w związku ze
spodziewanymi zmianami klimatu, podejmuje działania na rzecz łagodzenia ich skutków. Jednakże
podejmowane działania najprawdopodobniej nie zahamują niekorzystnych tendencji.
Prawdopodobnie powiększeniu ulegną obszary dotknięte suszą. W tych okolicznościach priorytetowe
dla UE jest się opracowanie skutecznych strategii zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy, zwłaszcza
w kontekście dążenia do ożywienia i wzmocnienia gospodarki przy jednoczesnym ograniczaniu
negatywnego wpływu na zmiany klimatu. Niedobór wody i susze są problemem nie tylko dla
zarządzających gospodarką wodną. Często mają również duży wpływ na zasoby naturalne ze względu
na ich skutki uboczne w zakresie bioróżnorodności, jakości wody, zwiększonego ryzyka pożarów w
lasach i ubożenia gleby. Ocenia się, że w Europie można wiele zrobid w kwestii oszczędzania wody,
gdyż na jej obszarze, z powodu nieskutecznego gospodarowania, wciąż marnuje się co najmniej 20%
zasobów wodnych.
Oszczędzanie wody musi zatem stanowid kwestie priorytetowe oparte na gruntownej analizie
wszystkich działao umożliwiających poprawę efektywności gospodarowania jej zasobami. Proces
kształtowania polityki w tej sprawie powinien opierad się na jasnej hierarchizacji wszelkich możliwych
rozwiązao problemów związanych z gospodarką wodami. Dodatkową infrastrukturę wodociągową
powinno się traktowad jako możliwośd, z której można skorzystad w ostateczności, uwzględniając w
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decyzjach o jej zastosowaniu wprowadzenie skutecznej polityki w zakresie cen wody i opłacalnych
rozwiązao alternatywnych. W regionach, gdzie wszystkie środki zapobiegawcze zostały wprowadzone
zgodnie z hierarchizacją możliwych rozwiązao problemów związanych z gospodarowaniem wodami
(począwszy od oszczędzania wody, a skooczywszy na polityce w zakresie ceny wody i rozwiązaniach
alternatywnych), przy odpowiednim uwzględnieniu aspektu kosztów i zysków oraz gdzie
zapotrzebowanie na wodę jest nadal większe niż dostępne zasoby wodne, wprowadzenie dodatkowej
infrastruktury wodociągowej można uznad w niektórych okolicznościach za alternatywny sposób
łagodzenia skutków suszy. Dodatkowa infrastruktura wodociągowa obejmuje m.in. magazynowanie
wód powierzchniowych lub podziemnych, przerzuty wód lub wykorzystanie alternatywnych zasobów.
Budowa nowych zapór służących do zaopatrywania w wodę i przerzutu wody jest regulowana przez
prawo europejskie. Wytyczne dostarczane przez analizowane dokumenty unijne proponowane na
rzecz rozwiązania problemu tymczasowej suszy oraz średnio- i długoterminowego niedoboru wody
dotyczą przede wszystkim:
 ceny wody,
 rozdziału wody,
 zapobiegania i szybkiej reakcji w przypadku suszy,
 informacji o jakości wody,
 rozwiązao technologicznych dostosowanych do skali zjawiska suszy.
Dopiero po wprowadzeniu wszystkich środków zapobiegawczych oraz wszelkich środków mających
na celu oszczędnośd wody i efektywne jej wykorzystanie, rozważona może byd możliwośd
wprowadzenia dodatkowej infrastruktury wodociągowej. Należy ją jednak traktowad jako możliwośd,
z której można skorzystad w ostateczności, gdy wszystkie inne rozwiązania, w tym skuteczna polityka
w zakresie cen wody i opłacalne rozwiązania alternatywne, zostaną wyczerpane. W przypadku, gdy
zachodzi koniecznośd znalezienia dodatkowych źródeł zaopatrzenia w wodę, wybór najbardziej
odpowiedniej opcji powinien zostad poprzedzony pełną oceną skutków, w której uwzględnione
zostanie również zapotrzebowanie na energię konieczną do zbudowania nowej infrastruktury oraz do
uzdatniania i transportu wody.
Głównym celem działao związanych z niedoborem wody i suszami jest przywrócenie lub utrzymanie
bilansu wodnego we wszystkich dorzeczach rzek europejskich, przy jednoczesnym pełnym
uwzględnieniu zapotrzebowania na wodę ekosystemów wodnych. Jednym z rozwiązao, które mogą
się znacząco przyczynid do ograniczenia niekorzystnych skutków powodzi i susz, jest zielona
infrastruktura, a zwłaszcza środki w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego. Obejmują one
odtwarzanie równin zalewowych i terenów podmokłych, magazynujących wodę w okresach obfitych
bądź nadmiernych opadów, a wykorzystywaną w okresach jej niedoboru.
Podsumowując głównym celem działao w zakresie gospodarowania zasobami wody jest zwiększenie
pewności prowadzenia inwestycji dla przeciwdziałania skutkom susz i niedoborów wody. Ponadto
bardzo istotne jest usunięcie przeszkód utrudniających działania na rzecz ochrony zasobów wodnych.
Wśród najważniejszych przyczyn niekorzystnego oddziaływania na stan wód wymienia się zmianę
klimatu, użytkowanie gruntów, działalnośd gospodarczą, rozwój obszarów miejskich i zmiany
demograficzne. Koniecznośd ochrony gospodarki i społeczeostwa przed skutkami suszy wymaga
lepszych planów zarządzania w przypadku ryzyka wystąpienia kryzysu.
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Poza wymienionymi dokumentami kluczowe wydają się dla przeciwdziałania skutkom suszy
i niedoboru wody następujące dokumenty, które poruszają problematykę adaptacji do zmian klimatu:
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu11
Europa 2020 jest długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010–2020 i została
zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010r. Europa 2020 określa 3 obszary priorytetowe
działao, 5 celów głównych, 10 zintegrowanych wytycznych i 7 inicjatyw przewodnich. Europa 2020
oraz będąca jej uszczegółowieniem i doprecyzowaniem w obszarze środowiska inicjatywa
przewodnia – „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” kładą nacisk na dwa istotne obszary
zbieżne z celami PPSS – oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym także zasobami
wody oraz adaptację do zmian klimatu – rozumianą szeroko, również jako działania zmierzające do
łagodzenia skutków zachodzących zmian.
Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej12
Strategia ta przyjęta została w 2001 r. i aktualizowana była w 2005 r. Wiele dokumentów
strategicznych UE aktualizowało i uściślało jej kierunki działao od czasu jej opracowania, jednak warto
przytoczyd jej cele długoterminowe:
 działania przekrojowe obejmujące wiele polityk,
 ograniczenie zmian klimatycznych oraz wzrostu zużycia czystej energii,
 uwzględnienia zagrożeo dla zdrowia publicznego,
 bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami przyrodniczymi,
 usprawnienie systemu transportowego i zagospodarowania przestrzennego.
Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu13
Strategia określa działania w celu poprawy odporności Europy na zmiany klimatu. Zwiększenie
gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym,
krajowym i unijnym, opracowanie spójnego podejścia i poprawa koordynacji działao.
VII ogólny unijny program działao w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakośd życia
z uwzględnieniem ograniczeo naszej planety14 (7 EAP)
Celami priorytetowymi Programu są:
 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

11

Komunikat Komisji: EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
12
Komunikat Komisji Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2001)264, Bruksela, 15.05.2001.
13
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznospołecznego
i Komitetu Regionów Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Rada Unii Europejskiej,
Bruksela, 18.04.2013.
14
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego
unijnego programu działao w zakresie środowiska do 2020 r. Dobra jakośd życia z uwzględnieniem ograniczeo
naszej planety, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 354, 28 grudzieo 2013
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przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,
ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla
zdrowia i dobrostanu,
maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez
lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,
doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,
zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie
kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych,
lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójnośd polityki,
wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii,
zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwao związanych
ze środowiskiem i klimatem.

Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050r.15
W opublikowanym w wersji ostatecznej 8 marca 2011r. komunikacie Rada Europy potwierdziła cel
UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80–95% po osiągnięciu redukcji
w wymiarze 20% do roku 2020 w porównaniu z poziomem w 1990 r. Kontekstem planowanej redukcji
emisji są sugestie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPPC). Określono, że w przypadku,
gdy na świecie nie zostaną podjęte żadne działania w zakresie zwalczania zmiany klimatu, wzrost
temperatury może byd większy niż 2°C (w stosunku do okresu referencyjnego) jeszcze przed 2050 r.
i większy niż 4oC do 2100 r.
Nasze ubezpieczenie na życie – nasz kapitał naturalny - strategia różnorodności biologicznej UE do
2020r.16
Strategia ma na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów
w Unii Europejskiej (UE) do 2020 r. poprzez określenie sześciu celów priorytetowych:
 ochrona i przywrócenie stanu przyrody,
 utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji,
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i leśnictwa,
 zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych,
 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych,
 podjęcie kwestii światowego kryzysu różnorodności biologicznej.
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego17

15

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do
2050 r. , Komisja Europejska Bruksela, 08.03.2011.
16
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów Nasze Ubezpieczenie Na Życie I Nasz Kapitał Naturalny - Unijna Strategia Ochrony
Różnorodności Biologicznej na okres do 2020r., Komisja Europejska, (COM/2011/0244), Bruksela 03.05.2011.
17
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Komisja Wspólnot
Europejskich, Bruksela 10.06.2009.
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Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) została przyjęta w 2009 roku przez Radę
Europejską jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. Nadano jej
charakter horyzontalny, oparty na czterech filarach tematycznych: ochronie środowiska, dobrobycie,
dostępności i atrakcyjności oraz bezpieczeostwie. Implementację Strategii oparto na PPSS Działania,
zawierającym 15 obszarów priorytetowych i około 80 projektów flagowych oraz 12 działao
horyzontalnych.
Europejska Konwencja Krajobrazowa (EKK)18
Została otwarta do podpisu we Florencji 20 października 2000 roku, a przez Polskę ratyfikowana 27
września 2004 roku; weszła w życie 1 stycznia 2005 roku. Konwencja jest częścią prac Rady Europy
nad ochroną naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowaniem przestrzennym i środowiskiem.
Celem EKK jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie
współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeo, specjalistów i tworzeniu
dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi
zamieszkujących: w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na
obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.
Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania19
Określa ramy na rzecz zmniejszenia wrażliwości UE na oddziaływanie zmian klimatu. Wzmacnianie
zdolności UE do adaptacji do zmian klimatu oznacza możliwośd inwestowania w gospodarkę
niskoemisyjną, na przykład poprzez promowanie efektywności energetycznej i wprowadzanie
produktów ekologicznych. Biała księga zawiera jeden z kluczowych celów europejskiego PPSS
naprawy gospodarczej, który zawiera odpowiedzi UE na kryzys gospodarczy, prowadząc do
kreatywnej gospodarki opartej na wiedzy. Jednocześnie ma ułatwiad proces zmian strukturalnych
poprzez modernizację europejskiej infrastruktury i wzmacnianie konkurencyjności gospodarki.
Przeprowadzona analiza dokumentów międzynarodowych, w tym zwłaszcza szczebla unijnego nie
wskazuje na konflikty w treści zapisów projektu PPSS, co więcej projektowany plan wpisuje się w
główne cele i założenia sformułowane w tych dokumentach zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania
zmianie klimatu i ochrony bioróżnorodności oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodami
w sytuacjach kryzowych.

3.3.2. Wybrane dokumenty szczebla krajowego
Wśród dokumentów krajowych, które dotyczą zagadnieo istotnych z punktu widzenia analizowanego
projektu PPSS wskazad należy te dokumenty, które bezpośrednio i pośrednio wywierają wpływ jego
zapisy:

18

Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2006 14
poz. 98).
19
BIAŁA KSIĘGA Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, Komisja Wspólnot Europejskich,
Bruksela, 01.04.2009.
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Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeostwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
paostwo (SRK 2020)20
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012r. Strategia Rozwoju Kraju 2020
(SRK 2020) to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazująca strategiczne
zadania paostwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnid
procesy rozwojowe. Dokument ten stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015.
Dokument stanowi bazę dla dziewięciu strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniad się do
realizacji celów założonych w SRK 2020, a zaprojektowane w nich działania rozwijad i uszczegóławiad
reformy w niej wskazane Celem głównym SRK 2020 jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju
oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument wyznacza trzy obszary strategiczne, w których
koncentrowad się będą główne działania: Sprawne i efektywne paostwo, Konkurencyjna gospodarka,
Spójnośd społeczna i terytorialna.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK)21
Przyjęta Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r., jest dokumentem określającym
główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki
przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to
dokument nadrzędny, którego cele rozwojowe będą realizowane przez Średniookresową Strategię
Rozwoju Kraju do 2020 roku oraz za pośrednictwem dziewięciu strategii zintegrowanych. Dokument
DSRK wymienia kierunki działao do podjęcia w perspektywie 2030 r., które można przyporządkowad
następującym obszarom strategicznym:
 Konkurencyjnośd i innowacyjnośd gospodarki: Innowacyjnośd gospodarki i kreatywnośd
indywidualna, Polska Cyfrowa, Kapitał ludzki, Bezpieczeostwo energetyczne i środowisko.
 Równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny, Transport.
 Efektywnośd i sprawnośd paostwa: Kapitał społeczny, Sprawne paostwo.
Zintegrowane strategie rozwoju
Zintegrowane strategie rozwoju są dokumentami, w oparciu o które realizuje się cele rozwojowe
wyznaczone przez DSRK i SRK 2020 i dzięki którym prowadzona jest polityka rozwoju paostwa.
Strategii tych jest dziewięd, a za ich formę odpowiadają wyznaczone ministerstwa. Na podstawie
przeglądu opublikowanych strategii rozwoju można określid, że chod każda z nich w pewien sposób
dotyczy procesów związanych ze zmianami środowiskowymi i każda definiuje szczegółowe działania
adaptacyjne.
Strategia Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ)22

20

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeostwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne paostwo,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesieo 2012.
21
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, MAiC, Warszawa, 11
stycznia 2013.
22
Uchwała 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeostwo
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r” (M.P. 2014 0 poz. 469).
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Dokument należy do najważniejszych strategii zintegrowanych i odpowiada za rozwój gospodarczy
oraz ochronę środowiska w Polsce. Strategia Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko obejmuje
dwa niezwykle istotne obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy
i niezbędne działania, które powinny zostad podjęte w perspektywie do 2020 r. W jednoznaczny
sposób stwierdza, że dostępnośd wody, podobnie jak w przypadku energii, ma kluczowe znaczenie,
dla jakości życia i stabilnego rozwoju gospodarczego. Poważnym problemem pozostaje wykorzystanie
wody przez przemysł, który jest trzy razy bardziej wodochłonny niż przemysł zachodnioeuropejski.
Jednocześnie nieodpowiednie gospodarowanie wodami stwarza zagrożenie dla ludzi i prowadzi do
zmniejszenia różnorodności biologicznej. Gospodarka wodami wiąże się również
z gospodarowaniem przestrzenią. Prognozowane jest zwiększenie częstotliwości i intensywności
występowania powodzi, suszy i deficytu wody. W celu przeciwdziałania suszy i deficytowi wody
konieczne są działania, w wyniku których nastąpi zwiększenie naturalnej i sztucznej retencji wodnej.
Wśród głównych kierunków interwencji i zadao koniecznych do przeprowadzenia wymienione
zostały:
 gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody (m.in.
opracowanie i wdrażanie programów zwiększania naturalnej i sztucznej retencji wodnej).
 zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeostwa i gospodarki.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeostwa Narodowego RP 2011–2022 (SRSBN)23
Strategia ma za zadanie określid warunki funkcjonowania oraz sposoby rozwoju systemu
bezpieczeostwa narodowego. Szczególną rolę w tym systemie odgrywają podmioty odpowiedzialne
za bezpieczeostwo zewnętrzne, w tym służba dyplomatyczna, służby specjalne i Siły Zbrojne RP
w powiązaniu z pomiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeostwo wewnętrzne paostwa. Dlatego
główny obszar zainteresowania SRSBN jest ukierunkowany na bezpieczeostwo zewnętrzne i
militarne. W SRSBN podjęto temat obszarów Natura 2000, które w wielu przypadkach pokrywają się z
terenem poligonów wojskowych. W miejscach tych dostęp ludności cywilnej jest utrudniony, a
stopieo zainwestowania jest mały. Jednocześnie wskazano na takie zagrożenia środowiska
naturalnego jak pożary lasów, uwolnienia substancji toksycznych czy wybuchy. Na ocenę
potencjalnych zagrożeo środowiska na obszarach zarządzanych przez siły zbrojne RP wpływ mają
głownie instalacje i urządzenia infrastruktury technicznej, odpady i gospodarka odpadami, źródła
promieniowania elektromagnetycznego i hałasu, zanieczyszczenia oraz niskie nakłady na remonty i
modernizacje. Strategia zakłada działania na rzecz ochrony środowiska przez sektor bezpieczeostwa.
Ma to się odbywad przez działania systemowe, ochronę zasobów naturalnych, poprawę jakości
środowiska i bezpieczeostwa ekologicznego.
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG)24
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG) zakłada główny cel, jakim jest wysoce
konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. Kierunki
interwencji w Strategii podporządkowane są realizacji czterech celów operacyjnych, które dotyczą
23

Uchwała 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu
bezpieczeostwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”(M.P. 2013 0 poz. 377).
24
Uchwała 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie „Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020” (M.P. 2013 0 poz. 73).
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dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb działalności innowacyjnej,
zapewnienia gospodarce odpowiednich zasobów wiedzy i pracy, zrównoważonego wykorzystania
zasobów, wzrostu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)25
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) dotyczy kapitału ludzkiego, który stanowi jeden
z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego oraz, co za tym idzie, poprawy jakości
życia obywateli kraju. Diagnozuje 16 podstawowych problemów związanych z kapitałem ludzkim (np.
nie wykorzystywanie potencjału młodych ludzi czy problemy rodzin wielodzietnych) i proponuje
rozwiązania uwzględniające cykl życia człowieka. Głównym zadaniem SRKL jest implementacja decyzji
oraz projektów, jakie zostały wskazane w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030 –
trzecia fala nowoczesności”. Dokonuje ona tego w pięciu obszarach, jakimi są:
 wzrost poziomu aktywności Polaków, tak aby w roku 2030 stopa zatrudnienia wyniosła 75%,
 poprawa sytuacji demograficznej w sposób nieograniczający aktywności zawodowej rodziców
oraz wykorzystanie rezerw demograficznych,
 poprawa spójności społecznej,
 poprawa stanu zdrowia społeczeostwa.
SRKL wskazuje, że stan zdrowia ludzkiego jest w dużej mierze zależny od stanu środowiska
naturalnego. Dokument nie odnosi się wprost do innych zagadnieo kluczowych dla PPSS.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020 (SRKS)26
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020 (SRKS) dotyczy zdolności obywateli do mobilizacji
i łączenia zasobów, które sprzyjają kreatywności oraz wzmacniają wolę współpracy i porozumienia
w osiąganiu wspólnych celów. Za główny cel strategiczny dla obszaru kapitału społecznego uznano
jego wzmocnienie w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Strategia opiera się na czterech
obszarach zidentyfikowanych dzięki diagnozie stanu kapitału społecznego w Polsce. Dla każdego
z tych obszarów zostały sformułowane wyzwania, które znajdą odzwierciedlenie w czterech celach
operacyjnych, przekładających się z kolei na priorytety strategii i działania. SRKS nie łączy się wprost
z zagadnieniami będącymi przedmiotem PPSS.
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT)27
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) ma w założeniu
stanowid sektorowy dokument strategiczny, przedstawiający kierunki rozwoju transportu w Polsce
w zgodności z celami zawartymi w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK)
i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK). SRT zawiera cel główny, dwa cele strategiczne
(infrastrukturalny i rynkowy), sześd celów horyzontalnych oraz siedem celów operacyjnych

25

Uchwała 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału
Ludzkiego 2020” (M.P. 2013 0 poz. 640).
26
Uchwała 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego 2020”(M.P. 2013 0 poz. 378).
27
Uchwała 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z
perspektywą do 2030 r.” (M.P. 2013 0 poz. 75).
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(sektorowych i gałęziowych). Głównym celem SRT jest zwiększenie dostępności transportowej,
poprawa bezpieczeostwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez
tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w
wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. W ramach wizji SRT, przyszły polski transport będzie
systemem spełniającym wymogi zrównoważonego rozwoju, a więc gwarantującym: racjonalne
korzystanie z zasobów naturalnych. Strategia wskazuje, że najbardziej negatywne oddziaływanie na
środowisko wynika z obecności transportu drogowego, emitującego zanieczyszczenia do atmosfery
oraz będący źródłem istotnego hałasu. Według Dokumentu stosunkowo najmniej niekorzystnie
oddziałuje na środowisko transport morski na Morzu Bałtyckim. SRT przewiduje rozwój portów
morskich, co według Strategii ma przyczynid się do podniesienia bezpieczeostwa energetycznego
kraju. W okresie realizacji SRT na terenie największych polskich portów morskich budowane lub
rozbudowywane będą terminale do obsługi surowców strategicznych (węgla, ropy, gazu ziemnego).
W stosunku do dostaw lądowych, lokalizacja portowa stanowi często lokalizację najbardziej
odpowiednią z punktu widzenia możliwości przyszłych zmian kierunków dostaw paliw kopalnych.
Wszystkie podejmowane na terenach portowych działania powinny uwzględniad filozofię rozwoju
zrównoważonego.
Strategia „Sprawne Paostwo 2011–2020” (SSP)28
Dokument pod nazwą Strategia „Sprawne Paostwo 2011–2020” (SSP) definiuje, że sprawne paostwo
charakteryzuje się skutecznym, ekonomicznym i sprawiedliwym dla społeczeostwa wykonywaniem
funkcji i zadao. Do podstawowych cech sprawnego paostwa należą również dodatkowe kryteria:
praworządnośd, efektywnośd, przejrzystośd, spójnośd i funkcjonalnośd. Paostwo sprawne to także
paostwo, którego system finansów publicznych umożliwia realizację celów strategicznych
i koncentrację dostępnych zasobów na obszarach kluczowych z punktu widzenia polityki rozwoju, jak
również pomiar i stałe podnoszenie efektywności wydatków publicznych oraz powiązanie alokacji
środków publicznych z osiąganymi przez ich dysponentów rezultatami. SSP zawiera ogólną diagnozę
obszaru sprawności paostwa, wizję paostwa, cel główny, cele operacyjne i kierunki interwencji
określające zakres podejmowanych działao, wskaźniki monitorowania, jak również system realizacji
oraz ramy finansowania. Celem głównym Strategii jest stworzenie Paostwa otwartego na potrzeby
obywatela i efektywnie realizującego zadania publiczne. Do celów operacyjnych należą:
 funkcjonalna struktura organizacyjna paostwa,
 skuteczne zarządzanie i koordynacja,
 dobre prawo,
 efektywne systemy ochrony praw obywatela (cel 4), skuteczny wymiar sprawiedliwości
i prokuratura, poprawa bezpieczeostwa i porządku publicznego.
SSP wskazuje, iż w centrum zainteresowania paostwa jest obywatel, jego ambicje i potrzeby.
W ramach celu, jakim jest skuteczny system zarządzania rozwojem kraju, SSP wymienia ochronę
środowiska naturalnego, co wchodzi z zakres ochrony szeroko rozumianego interesu publicznego.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRiR)29
28

Uchwała 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Paostwo 2020"
(M.P. 2013 0 poz. 136).
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRiR) koncentruje się według
przyjętych założeo na pięciu celach szczegółowych, do jakich należą:
 wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności
przestrzennej,
 bezpieczeostwo żywnościowe,
 wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego,
 ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Celom szczegółowym SZRWRiR zostały przypisane priorytety, a priorytetom kierunki interwencji, przy
czym tylko częśd ze zdefiniowanych priorytetów i kierunków interwencji będzie realizowana przez
programy na rzecz rolnictwa, rybactwa i rozwoju wsi. Niektóre z zaprojektowanych elementów
SZRWRiR są częścią integralną innych strategii rozwoju. W zakresie celu szczegółowego 5 (ochrona
środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich) wyróżniono cele niższego rzędu
wraz z kierunkami interwencji:
 ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na
obszarach wiejskich (ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów
oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką, ochrona jakości wód, w tym
racjonalna gospodarka nawozami i środkami ochrony roślin, racjonalne wykorzystanie
zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej,
ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości materii organicznej
i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska
rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie),
 kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu
przestrzennego (zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, właściwe planowanie
przestrzenne, racjonalna gospodarka gruntami),
 adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu tym
zmianom (adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych w rolnictwie, rybactwie i całym łaocuchu rolno-żywnościowym, zwiększanie
sekwestracji węgla w glebie i biomasie wytwarzanej w rolnictwie, badania w zakresie
wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany
klimatu, upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi wśród
konsumentów i producentów rolno-spożywczych),
 racjonalna gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich (racjonalne zwiększenie
zasobów leśnych, odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych katastrofami
naturalnymi,
 racjonalna gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska oraz rozwojowi rolnictwa
i rybactwa, wzmacnianie publicznych funkcji lądów),
 zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich (racjonalne
wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł

29

Uchwała 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020 (M.P. 2012 0 poz. 839).
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odnawialnych, zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązao w zakresie
odnawialnych źródeł energii wśród mieszkaoców obszarów wiejskich).
W SZRWRiR szeroko rozpatrzono aspekt środowiskowy rozwoju obszarów wiejskich. Dużo uwagi
poświęcono m.in. do ładunkom całkowitym azotu (TN) i fosforu (TP) odprowadzanym do Bałtyku
z terytorium Polski.
Polityka ekologiczna paostwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 201630
Polityka ekologiczna paostwa (PEP) na okres 4 lat z perspektywą na kolejne 4 lata. Dokument zawiera
strategiczne priorytety polityki ekologicznej Paostwa w ujęciu średniookresowym
i krótkoterminowym. Wyznacza on kierunki działao systemowych, wśród których znajdują się:
uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz
ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział społeczeostwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska, rozwój badao i postęp techniczny, odpowiedzialnośd za szkody w środowisku,
aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Polityka ekologiczna kładzie nacisk na ochronę
zasobów naturalnych. Stawia za cel m.in. zrównoważony rozwój gospodarczy kraju, który w sposób
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. Uwzględnia także dalszą poprawę stanu
zdrowotnego mieszkaoców Polski w wyniku wspólnych działao sektora ochrony środowiska
z sektorem ochrony zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska.
Dokument diagnozuje wiele zagrożeo. Wymienid wśród nich można źle funkcjonujący system
planowania przestrzennego czy kształtującą się postawę konsumpcyjną społeczeostwa. PEP
podkreśla koniecznośd lepszego gospodarowania wodą, ochrony gleb przed erozją, ochrony lasów,
zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, ochrony atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR)31
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR)
z 13 lipca 2010 r. jest, jak napisano w jego wprowadzeniu, dokumentem określającym cele i sposób
działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu
do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Wyznacza on cele polityki
rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich oraz definiuje ich relacje
w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Celem
strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie
specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. KSRR ustala trzy
cele szczegółowe do 2020 roku:
 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
 budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach
problemowych,

30

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka
ekologiczna Paostwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P. 2009 34 poz. 501).
31
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (M.P. 2011 36 poz.
423).
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tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działao rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie.

KSRR odwołuje się do zasady spójności terytorialnej, która po wejściu w życie Traktatu Lizbooskiego
stała się jedną z podstawowych zasad UE. Zakłada skierowanie dodatkowego wsparcia na
przeciwdziałanie marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów. KSRR wskazuje dwa obszary
strategicznych wyzwao. Istotne z punktu widzenia prowadzonej analizy są: odpowiedź na zmiany
klimatyczne i zapewnienie bezpieczeostwa energetycznego (wyzwanie 6) oraz ochrona i racjonalne
wykorzystanie zasobów przyrodniczych (wyzwanie 7). Stąd w wizji rozwoju regionalnego Polski KRSS
uwzględnia, że w 2020 r. polskie regiony będzie charakteryzowad m.in. bezpieczeostwo ekologiczne,
wysoki poziom i skutecznośd ochrony środowiska oraz zasobów przyrodniczych.
Przeprowadzona w KSRR diagnoza wykazała, że w ciągu najbliższych 10 lat konieczna będzie
koncentracja uwagi polityki regionalnej i wsparcie dla:
 modernizacja i rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyła i dystrybucji energii
elektrycznej, szczególnie na terenach o największym stopniu jej dekapitalizacji
i zapotrzebowania,
 podnoszenie efektywności energetycznej (m.in., energii elektrycznej i cieplnej), prowadzone
głównie w dwóch kierunkach: przez modernizację budynków instytucji publicznych
i rozwijanie instrumentów finansowych dotyczących termomodernizacji oraz przez
inwestycje na rzecz zmniejszania energochłonności gospodarki, w tym promowane będą
rozwiązania zwiększające efektywnośd energetyczną,
 poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjałów w zakresie pozyskiwania energii
z odnawialnych źródeł i tzw. czystej energii oraz rozwoju technologii w zakresie energetyki –
głównie w zakresie energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, biomasy, geotermii, wspieranie
regionalnych i lokalnych programów rozwoju i upowszechnienia odnawialnych źródeł energii
(OZE) z naciskiem na spójny system informacji i wsparcia dla inwestorów i samorządów.
Wsparcie to będzie prowadzone w odniesieniu do potencjałów lokalnych w tym zakresie
(energia wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia),
 przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom i katastrofom naturalnym – spodziewane
negatywne konsekwencje wahao klimatycznych wskazują na koniecznośd poświęcenia
szczególnej uwagi w polityce regionalnej zagadnieniom mającym podstawowe znaczenie dla
bezpieczeostwa działalności gospodarczej, takich jak: przeciwdziałanie powodziom,
zapobieganie suszom, dywersyfikacja źródeł wytwarzania i konsumpcji energii.
Interwencja polityki regionalnej będzie koncentrowad się na sanacji i ochronie środowiska
przyrodniczego, wdrażaniu nowoczesnych zasad zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym jego
redukcji poprzez renaturyzację cieków wodnych, rozwój systemów małej retencji oraz budowie
innych niezbędnych obiektów gospodarki wodnej, likwidowaniu skutków zjawisk ekstremalnych,
a także przeciwdziałaniu erozji gleb. Wśród działao dotyczących gospodarki wodnej, wspierane będą
inicjatywy angażujące kilka regionów, dotyczące problematyki Żuław czy Odry. Ważnym aspektem
uzupełniającym powyższe działania będą działania informacyjne i promujące oszczędnośd energii oraz
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkaoców obszarów najbardziej narażonych.
W myśl KSRR Polityka regionalna będzie musiała także:
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sprzyjad ochronie środowiska przyrodniczego, jak i jego racjonalnemu wykorzystaniu dla
zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych (w tym turystycznych),
zachowywad i rozwijad, a przede wszystkim szeroko udostępniad, zasoby kulturowe regionów
oraz ułatwiad ich wykorzystanie społeczne i gospodarcze,
wspierad promocję i rozwój turystyki przyjazdowej, w tym wykorzystującej potencjał
uzdrowiskowy.

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 203032
Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego
funkcjonowania gospodarki i społeczeostwa w warunkach zmieniającego się klimatu. Oznacza to
zapewnienie bezpieczeostwa energetycznego i dobrego stanu środowiska. W dokumencie wskazano
priorytetowe kierunki działao adaptacyjnych, które należy podjąd do 2020 roku w najbardziej
wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo,
różnorodnośd biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary
zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża.
Działania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą dokonywane
poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój technologii. Obejmują one
zarówno przedsięwzięcia techniczne, takie jak np. budowa niezbędnej infrastruktury
przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. w systemie planowania
przestrzennego ograniczające możliwośd zabudowy terenów zagrożonych powodziami.
Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki - pozytywny
i negatywny – wpływ na gospodarkę i społeczeostwo. Wzrost średniej temperatury powietrza będzie
miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu
grzewczego oraz wydłużeniu sezonu turystycznego.
Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu, w tym niekorzystne
zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym
zmianom, jednak ich charakter staje się mało przewidywalny, czego skutkiem są dłuższe okresy
bezopadowe, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się
obniżał, co negatywnie wpłynie na różnorodnośd biologiczną i formy ochrony przyrody
(w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe, powodując osuszanie jeziorek, bagien,
torfowisk). Zmiany będzie można zaobserwowad również w porze zimowej, gdzie skróceniu ulegnie
okres zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubośd.
Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę
kraju.
Strategia Gospodarki Wodnej33
32

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013.
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Strategia Gospodarki Wodnej to dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r.
Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do
roku 2020 oraz sprecyzowanie działao umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady
zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnid następujące
cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działao zawartych w Strategii:
 zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu
zasad zrównoważonego użytkowania wód,
 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od
wody zależnych,
 podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.
Strategia Gospodarki Wodnej wyróżnia trzy osie problemowe: techniczną (utrzymanie i odtworzenie
majątku, nowe przedsięwzięcia inwestycyjne); finansową (koszty utrzymania, finansowanie);
instytucjonalną (zarządzanie wodami, koordynacja gospodarki wodnej).
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)34
Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku i jest najważniejszym
krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju.
Przyjęto, że dla rozwoju przestrzennego kraju podstawowe znaczenie mają zasoby wodne,
różnorodnośd biologiczna i krajobrazowa, zasoby gleb, lokalizacja złóż kopalin, gleb oraz
odnawialnych źródeł energii. Odnośnie zasobów wodnych, stwierdzono:
 całkowity bilans wodny Polski jest zależny od wielkości opadów nad terytorium Polski, ich
rozkładu w czasie oraz możliwości retencji, naturalnej i sztucznej;
 zasób wodny Polski określa masa wód odpływających rzekami do Bałtyku (ok. 62 mln m³
pochodzących niemal w połowie z drenażu wód podziemnych);
 zasoby wód na terytorium kraju nie są rozmieszczone równomiernie (najuboższy jest pas
środkowej Polski);
 około 38% terytorium kraju stanowi obszar dotknięty suszą i nadmiernym wykorzystaniem
zasobów wodnych;
 dostępnośd zasobów wody o odpowiedniej jakości decyduje o możliwościach i ograniczeniach
wieloaspektowego rozwoju;
 aktualny poziom zasobów wód podziemnych i stosunkowo niewielkie zasoby wód
powierzchniowych wskazują, że relatywnie małe zasoby wodne Polski (po uśrednieniu
rocznie 1600 m3/mieszkaoca) powinny byd bardzo racjonalnie wykorzystywane i chronione
przed zanieczyszczaniem.
 dla zbilansowania przyszłego zapotrzebowania na wodę dobrej jakości należy uwzględnid
stałe, znaczne potrzeby struktur przyrodniczych, wzrastające zapotrzebowanie na wodę
gospodarki komunalnej, wzrost potrzeb wodnych związany ze zmianami funkcjonowania
obszarów wiejskich oraz zmieniające się potrzeby produkcji rolnej;

33

Strategia Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesieo 2005.
Uchwała 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012 0 poz. 252).
34
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konieczne jest zwiększenie retencji i ukierunkowywanie przyszłych działao na oszczędne
zużywanie wody oraz zmniejszenie zbyt szybkiego tempa, w jakim wody rzeczne odpływają
do morza.
Cele, wyznaczone do osiągnięcia do 2030 roku, obligują do:
 kształtowania struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski (cel 4):
 zwiększenia odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę
bezpieczeostwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne paostwa (cel 5).
W przyjętych kierunkach działao wskazano m.in. na potrzebę:
 zapewnienia racjonalnego powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną zasobów
wodnych i ich dostępnością;
 zapewnienia bezpieczeostwa poprzez podjęcie działao na rzecz ograniczenia ryzyka
powodziowego oraz zagrożenia skutkami suszy (zasoby wodne, będące istotną częścią
środowiska naturalnego, stanowią strategiczny zasób rozwojowy kraju oraz są istotnym
uwarunkowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego, a niepokojąco niski w skali Europy,
sześcioprocentowy wskaźnik retencjonowania wód, jest wskazaniem do zwiększonej dbałości
o zmniejszenie tempa odpływu wód opadowych);
 zminimalizowania skutków ekstremalnych zjawisk, takich jak powodzie i susze, co m.in.
wymaga programowania w planowaniu przestrzennym działao mających na celu zwiększenie
retencji wodnej do 15% średniego odpływu rocznego w drodze realizacji zbiorników dużej i
małej retencji;
 określenia potrzeb retencyjnych w obszarach dorzeczy i sposobów działao dla uzyskania
wskaźnika retencyjności 12-15% odpływu średniego rocznego z obszaru Polski (7-9 mld m3),
w celu konsekwentnego wprowadzenia ich do planów zagospodarowania przestrzennego.
W stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego województw, KPZK 2030 nakłada
obowiązek wdrożenia ustaleo i zaleceo określonych wobec obszarów funkcjonalnych, wyróżniając
m.in. obszary narażone na niebezpieczeostwo powodzi w skali dorzeczy oraz obszary ochrony
i kształtowania zasobów wodnych. Dla wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego
wskazuje, jako podstawę do zamieszczenia w nich inwestycji gospodarki wodnej: plany i programy dla
Wisły, Odry i w miarę potrzeb dla innych rzek; plany zarządzania ryzykiem powodziowym; plan
zapobiegania deficytom wody dla całego kraju i dla regionów; plan zapobiegania skutkom suszy dla
całego kraju i dla regionów.
Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych35
Celem programu jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy
jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Program obejmuje
ekosystemy nizinne całego kraju, i zakłada uczestnictwo około 190 Nadleśnictw. W ramach programu
PPSSje się realizację ponad 1 000 zadao, na szacowaną kwotę około 190 mln zł. Zadanie to zbiór

35

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_~projekt_programu_malej_retencji_nizinnej_09.pdf
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obiektów realizowanych dla polepszenia warunków wilgotnościowych na danym terenie, pomiędzy
którymi występują zależności funkcjonalno – przestrzenne (najczęściej w obrębie małych zlewni do III
rzędu). W ramach programu budowane lub modernizowane będą następujące rodzaje obiektów
piętrzących bądź retencjonujących wodę: urządzenia piętrzące takie jak: zastawki, progi, jazy, groble,
przelewy, mnichy, przepusty piętrzące, przepusto-zastawki; obiekty liniowe tj. renaturyzowane
kanały i rowy, groble powyżej 5 m długości; obiekty powierzchniowe tj. zbiorniki, obszary wodnobłotne; brody; przepusty. Program Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych polega na stosowaniu metod
technicznych, powodujących hamowanie szybkiego odpływu wód roztopowych i po opadach
atmosferycznych. Przewidziano w nim trzy rodzaje działao:  renaturyzację obszarów wodnobłotnych; podwyższenie zwierciadła wód gruntowych na terenach mokradłowych niekorzystnie
przekształconych w wyniku działao antropogenicznych;  odbudowę i przebudowę systemów
nawadniających, głównie w aspekcie ograniczenia szybkiego odpływu;  budowę i odbudowę
obiektów małej retencji, w tym małych zbiorników wodnych, piętrzeo na ciekach itp. Zadania ujęte
w programie pozostają w zgodności z projektem PPSS.
Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem
działao na lata 2014–202036
Celem nadrzędnym Programu jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie
jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. Plan działao na lata 2015-2020 zawiera wykaz
zadao niezbędnych do osiągnięcia założonych w programie celów wraz z podaniem jednostek
odpowiedzialnych za realizację tych zadao, opis zadao oraz wskaźników realizacji zadao.
W szczególności ww. dokument obejmuje następujące zagadnienia:
1. rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej,
2. zlikwidowanie przyczyn utraty różnorodności biologicznej i poprawa stanu jej ochrony na
poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), międzygatunkowym (ochrony gatunków) i
ekosystemowym,
3. włączenie różnorodności biologicznej do polityk innych sektorów, w tym zwłaszcza rolnictwa,
leśnictwa i gospodarki wodnej,
4. ograniczenie bezpośredniej presji na różnorodnośd biologiczną oraz promowanie jej trwałego
i zrównoważonego użytkowania,
5. wzmocnienie podstaw naukowych, budowanie potencjału i wzmocnienie świadomości
ekologicznej,
6. efektywne zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.
Projekt polityki wodnej paostwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016 (PWP)37
Polityka wodna paostwa jest kontynuacją i rozszerzeniem Strategii Gospodarki Wodnej i podobnie
jak strategia, określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i

36

Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia "Programu ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działao na lata 2015-2020" (M.P.
2015 nr 15, poz. 1207)
37

http://www.kzgw.gov.pl/pl/projekt-polityki-wodnej-panstwa-do-roku-2030.html
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zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Cel ten ma byd
osiągnięty przez zbudowanie sprawnie działającego systemu, który wykorzystując mechanizmy
prawne oraz instrumenty ekonomiczne, będzie zapewniał osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych, pozwalał na zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych, zwiększał bezpieczeostwo powodziowe kraju i chronił go przed
skutkami suszy. Celem nadrzędnym Polityki wodnej paostwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu
2016) jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne
ograniczenie zagrożeo wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to nastąpid w połączeniu z
utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych
potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji
regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania ochrony środowiska wodnego z innymi dziedzinami
gospodarki kraju. Osiągnięcie celu, ma zgodnie z deklaracjami twórców dokumentu przebiegad przy
pełnym integrowaniu ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk
wspólnotowych takich jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna i
turystyka. Polityka wodna tworzy podstawę do kontynuacji dialogu oraz rozwoju strategii dla dalszej
integracji i rozwoju poszczególnych obszarów tych polityk (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady). Polityka wodna paostwa określa podstawowe działania, które umożliwią
osiągnięcie tego celu, a także usprawnią wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej oraz realizację idei
trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce poprzez
zbudowanie sprawnie działającego, zintegrowanego systemu gospodarowania wodami
wykorzystującego mechanizmy prawne, instrumenty ekonomiczne, konsultacje społeczne i podstawy
naukowe.
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszru dorzecza Odry (PZRP)38
Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry tworzy podstawy
skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym. Zdefiniowano w nim trzy cele główne zarządzania
ryzykiem powodziowym i 13 celów szczegółowych, tj.:
1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
 Utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym;
 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią;
 Określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami;
 Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach niskim
(p=0,2%) prawdopodobieostwie wystąpienia powodzi;
2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:
 Ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego;
 Ograniczenie istniejącego zagospodarowania;
 Ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności;
 Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:
3. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych;
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http://www.powodz.gov.pl/plany20150831/PZRP_WBS_1_8_12_2_v4.00_DO.pdf
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Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;
Doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;
Wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych;
Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do
określonych zachowao zwiększających bezpieczeostwo powodziowe;
Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomośd i wiedzę na temat źródeł
zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Wyznaczone cele realizowane będą w przypadku zagrożenia powodziami rzecznymi i od strony
morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przez odpowiednio 52 i 70 zdefiniowanych grupy działao
o określonych priorytetach. PZRP są narzędziem polityki w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym i jako takie są niezbędne do realizacji celu operacyjnego 3.1 PWP (wdrożenie polityki
w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym). Stanowią też plan działao polegających na realizacji
celów operacyjnych nr 3.2 i 3.3 (odpowiednio: zwiększenie skuteczności ochrony ludności przed
powodzią i skutkami suszy za pomocą efektywnych działao technicznych; wzrost wykorzystania
i podnoszenie efektywności nietechnicznych metod ograniczania skutków powodzi i suszy) w zakresie
zabezpieczenia przed powodziami. Cele te jednak będą realizowane przez działania określone co do
zakresu w PPSS. Należy zaznaczyd, że ujęte w PPSS zapisy są zgodne z celami przyjętymi w PZRP.
Plany gospodarowania wodami39
PGW są dokumentami, które obejmują działania zmierzające do spełnienia celów RDW w zakresie
osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wód
zależnych - nie stoją w sprzeczności z realizacją działao mogących wpłynąd na pogorszenie stanu wód,
o ile działania te służą nadrzędnemu celowi społecznemu lub wynikają z przyjętych polityk, planów
lub programów, a ich realizacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, społecznym lub
gospodarczym. PGW są syntezą prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu
planistycznym. W PGW dla dorzecza Odry ujęto cele środowiskowe, które dla części wód zostały
oparte głównie na wartościach granicznych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników
chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia
przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. Jednocześnie należy zwrócid uwagę,
że przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z
wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód,
będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym jest
utrzymanie tego stanu/potencjału. W PGW dla ustalonych celów uwzględniono także różnicę
pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla obszarów
chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie ustalono podwyższonych celów
środowiskowych. Celem środowiskowym w odniesieniu do wód podziemnych jest osiągnięcie
i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych. Cele środowiskowe dla wód podziemnych
39

Analizą objęto wszystkie plany, ze szczególnym naciskiem na Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) i Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ucker (M.P.
2011 r. Nr 56 poz. 567)
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sformułowano w oparciu o art. 4 RDW. Analiza planów wskazuje, że nie występują konflikty
pomiędzy zakresem działao ujętych w PGW z projektem PPSS.
Plan utrzymania wód obejmujący RW DOiPZ oraz RW Ücker (PUW)40
Plan utrzymania wód opracowano na podstawie: zestawienia odcinków śródlądowych wód
powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz
spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeo; wykazu będących własnością Skarbu Paostwa
budowli regulacyjnych i urządzeo wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami; wykazu
planowanych działao, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ustawy Prawo
wodne. Główne cele PUW wynikające z ustawy Prawo wodne to:
1. zapewnienie ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi,
2. zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,
3. zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie
umożliwiającym funkcjonowanie urządzeo wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeo,
4. zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze
śródlądowej,
5. zapewnienie działania urządzeo wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu
technicznego i funkcjonalnego.
Na potrzeby określenia zadao z zakresu utrzymania wód koniecznych do realizacji objętych PUW
zidentyfikowano poszczególne zagrożenia spływu wód i przejścia lodu w obszarze działania RZGW
Szczecin, a następnie zidentyfikowano właścicieli tych zadao. PUW nie stoi w sprzeczności z
projektem PPSS.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)41
KPOŚK jest dokumentem strategicznym, koordynującym działania gmin i przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych w zakresie wyposażania w systemy kanalizacyjne. Zawiera on dane techniczne oraz
wskazania dotyczące terminów realizacji inwestycji na terenie kraju. Podstawowym celem programu
jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska przed ich
negatywnymi skutkami. Realizacja KPOŚK jest związana z wdrażaniem Dyrektywy 91/271 EWG
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Program wodno-środowiskowy Kraju i jego aktualizacja42
Program wodno – środowiskowy kraju (PWŚK) jako jeden z podstawowych dokumentów
planistycznych, opracowany zgodnie z zapisami art. 113a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), stanowi realizację wymagao wskazanych w

40

Plan utrzymania wód obejmującego RW DOiPZ oraz RW Ücker
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego aktualizacje (M.P. 2010 nr 58, poz. 775).
42
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf
41
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Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej
Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczności opracowania programów działao. Zgodnie z art.
11 RDW PWŚK uwzględnia podział kraju na obszary dorzeczy, stanowiące jednostki podziału dla
zarządzania zasobami wodnymi. PWŚK stanowi uporządkowany zbiór działao, których realizacja
pozwoli na osiągnięcie przez wody celów środowiskowych. Cele te sformułowano następująco:
1. niepogarszanie stanu części wód;
2. osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;
3. spełnienie wymagao specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim
prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do
celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie);
4. zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska
lub ograniczone zrzuty tych substancji.
Przeprowadzona analiza dokumentów krajowych wskazuje, że zawierają one wskazania dotyczące
konieczności podejmowania działao związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy,
niejednokrotnie wymieniając te działania jako wyraźne cele, kierunki i/lub zadania, które mają
złagodzid lub zahamowad niekorzystne zmiany klimatu i zapewnid możliwośd zrównoważonego
gospodarowania zasobami wód na terenie kraju.
Dokumentami, w których na poziomie regionalnym poruszono zagadnienia związane treściowo
i przestrzennie z projektem PPSS są właściwe obszarowo: strategie wojewódzkie, wojewódzkie plany
zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie programy ochrony środowiska i programy małej
retencji. W związku z faktem, że znacząca częśd działao dotycząca PPSS relaizowna będzie na
obszarze województwa zachodniopomorskiego na potrzeby sporządzania prognozy dokonano analizy
zgodności PPSS z dokumentami tego regionu.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego uchwałą
nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku
Nadrzędnym założeniem PPSS jest zrównoważony rozwój przestrzenny służący scalaniu przestrzeni
regionalnej z przestrzenią krajową i europejską oraz zwiększeniu konkurencyjności i podniesieniu
jakości życia mieszkaoców regionu. Odnosząc się do kwestii środowiskowych w PPSS zwrócono
istotną uwagę na racjonalne korzystanie z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz
realizację programu małej retencji. Jednym z założeo PPSS jest ochrona i kształtowanie środowiska
przyrodniczego poprzez zachowanie walorów elementów środowiska (krajobrazu, zasobów, klimatu,
atmosfery) oraz racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym ich ochronę).

str. 48

Prognoza oddziaływania na środowisko
planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego i w regionie wodnym Ücker

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą
nr XXVI/303/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r.
Dokument określa cele strategiczne i kierunkowe, w ramach których nakreślono politykę rozwoju
regionu, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wśród nadrzędnych celów wymieniono
m.in. cel dotyczący zachowania i ochrony wartości przyrodniczych. Strategia wdraża działania mające
na celu:



wprowadzenie technologii ograniczających emisję zanieczyszczeo do środowiska;
racjonale eksploatowanie zasobów naturalnych zapewniając ich dłuższą dostępnośd;

przy równoczesnym zwiększonym wzroście gospodarczym i zachowaniem konkurencyjności.
Projekt PPSS stanowi podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych,
usprawniający proces osiągania i utrzymania dobrego stanu wód oraz ekosystemów z nim związanych
w warunkach zdarzeo nadzwyczajnych tj. suszy. Zatem istnieje spójnośd założeo analizowanych
dokumentów poprzez dążenie do osiągania i utrzymania odpowiedniego stanu wód.
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2 019 przyjęty Uchwałą nr XII/142/11 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
Program wpisuje się w realizację założeo dokumentów strategicznych kraju, ze szczególnym
uwzględnieniem Polityki ekologicznej Paostwa. Głównym założeniem POŚ jest koordynacja działao
środowiskowych szczebla administracyjnego z przedsiębiorcami i społeczeostwem. Realizacja i jego
wdrożenie nastąpi poprzez szereg planowanych inwestycji w ramach poszczególnych sektorów
gospodarki województwa, kierując się nadrzędną zasadą – zasada zrównoważonego rozwoju.
Podejście to umożliwia rozwój gospodarczy i społeczny, przy jednoczesnej ochronie środowiska i jego
zasobów. Stąd też wskazano kierunki działao poprzez cele ekologiczne, wśród których wymieniono
te dotyczące środowiska wodnego:









osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód
podziemnych;
poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych
i podziemnych;
zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych;
zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykorzystywanie;
przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej koryt rzek;
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód przejściowych i przybrzeżnych oraz skuteczna
ochrona linii brzegowej;
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód przejściowych i przybrzeżnych, w szczególności
zatrzymanie eutrofizacji tych wód;
zatrzymanie procesów degradacji brzegu morskiego i ochrona linii brzegowej.

Program ukierunkowany jest w szczególności na sukcesywną poprawę stanu środowiska,
ograniczenie negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeo na środowisko, ochronę oraz racjonalne
gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ43)
RPO WZ 2014 – 2020 ma realizwad priorytety inwestycyjne w powiązaniu z celami tematycznymi.
W dokumencie występuje 10 osi priorytetowych, z których najistotniejsze z punktu widzenia projektu
PPSS to Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu (oś priorytetowa 3) i Naturalne otoczenie
człowieka (oś priorytetowa 4). W ramach osi priorytetowej 3 istotne są następujące priorytety
inwestycyjne: Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeo przy
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe i katastrofy i rozwijaniu systemów
zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami i Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem
wypełnienia zobowiązao określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez
paostwa członkowskie, które mogą przyczynid się do realizacji zadao określonych w projekcie PPSS.
W dokumentach tych poruszane są kwestie dotyczące suszy, ochrony przed jej skutkami oraz
adaptacją do zmian klimatu. Analiza tych dokumentów wskazuje jednak na pokrywanie się ujętych
w nich celów i działao z przedmiotowym projektem PPSS oraz opisanymi wcześniej dokumentami
szczebla międzynarodowego i krajowego. Dodatkowo stwierdzono, że cele i działania, które
zdefiniowano jako mogące służyd realizacji PPSS są mniej specyficzne niż przytoczone w
dokumentach poziomu krajowego, co powoduje, że należy je traktowad jako komplementarne i
wspomagające realizację celów i zadao ujętych w projekcie PPSS.

4. Analiza stanu bieżącego
4.1. Różnorodność biologiczna, w tym rośliny i zwierzęta
Flora regionu wodnego DOiPZ
Flora regionu wodnego DOiPZ odznacza się dużym bogactwem ze względu na zróżnicowanie siedlisk
w młodoglacjalnym krajobrazie wybrzeża Bałtyku, występowanie nizin i wysoczyzn pomorskich,
pojezierzy oraz równin sandrowych44. Na tym terenie znajdują się ekosystemy wodne, torfowiskowe,
łąkowe, kserotermiczne i napiaskowe oraz ekosystemy leśne. Najcenniejsze siedliska i obszary zostały
objęte programem NATURA 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody. Do szczególnie cennych
siedlisk, które występują na tym terenie należą m.in.: łąki podwodne, klify na wybrzeżu Bałtyku,
wydmy nadmorskie w różnych stadiach rozwoju, solniska, jeziora lobeliowe, wrzosowiska, torfowiska
niskie i wysokie, nadmorski bór bażynowy, niżowe buczyny, lasy łęgowe i ols.
Poniżej została scharakteryzowana roślinnośd poszczególnych ekosystemów w oparciu o dokument
Waloryzacja Przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody
w Szczecinie, 2010).
Roślinnośd ekosystemów wodnych
43

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/dokument_rpo_15.pdf
Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010: Waloryzacja
Zachodniopomorskiego
44

Przyrodnicza

Województwa
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W rzekach, strumieniach i potokach obszaru przymorza zachodniego występują wyspecjalizowane
zbiorowiska hydrofitów z klasy Potametea R.Tx. et Prsg. Wody czyste płynące na niżu zasiedla zespół
włosiecznika rzecznego Ranunculetum fluitantis. Roślinnośd ekosystemów wód eutroficznych tworzą
różnorodne formacje hydrofitów z klasy Lemnetea R.Tx. 1955 i klasy Potametea R.Tx. et Prsg.
W strefie brzegowej litoralu, szczególnie starorzeczy oraz w niewielkich zbiornikach wodnych
występują zespoły spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrrhizae. Na powierzchni wody
spotkad można zespoły żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsus-ranae. W zbiornikach
niezacienionych o podłożu mineralnym występuje zespół wywłócznika kłosowego Myriophylletum
spicati. Ekosystemy jeziorne zasiedlane są przez płaty roślinności zespołu Isoeto-Lobelietum
dortmannae, wywłócznika skrętoległego Myriophylletum alternifolii oraz zespół sierpowca
Drepanocladietum tenuinervis. Roślinnośd charakterystyczna dla jezior lobeliowych występuje w
strefie litoralu, wzdłuż północnych i południowych brzegów jeziora. Typowymi gatunkami w składzie
florystycznym płatów jest lobelia jeziorna i brzeżyca jednokwiatowa. Rzadkim zbiorowiskiem
charakterystycznym dla strefy litoralu jezior lobeliowych jest atlantycko-subatlantycki zespół elismy
wodnej Luronium natans. Do najważniejszych rejonów koncentracji zbiorowisk i siedlisk
ekosystemów wodnych:
•
jeziora lobeliowe,
•
twardowodne oligomezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic,
•
starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne
•
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
•
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.
Cenne zbiorowiska ekosystemów wodnych znajdują się na obszarach objętych formą ochrony
przyrody NATURA 2000 takich jak „Bobolickie Jeziora Lobeliowe”, „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie”
oraz „Pojezierze Myśliborskie”, Wolin i Uznam”, „Dolna Odra”, Janowieckie Bagno”, „Słowioskie
Błoto”, „Karsibórz Świdwioski”, „Uroczyska Puszczy Drawskiej”, „Dolina Grabowej”, Dorzecze
Parsęty”.
Roślinnośd ekosystemów bagiennych
Ekosystemy torfowisk, szczególnie nakredowych, zasadowych i mszarnych, należą do bardzo cennych
ekosystemów w Polsce. Do najważniejszych fitocenoz siedlisk bagiennych podlegających prawnej
ochronie na analizowanym obszarze należą:
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz zdegradowane, lecz zdolne do
naturalnej i stymulowanej regeneracji – fitocenozy klasy Oxycocco Sphagnetea,
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska – zbiorowiska klasy ScheuchzerioCaricetea nigrae
reprezentowane przez zespoły turzycowiskowe,
• obniżenia dolinkowe i pła mszarne – zbiorowiska roślinne z klasy Scheuchzerio-Caricetea
nigrae: Caricetum limosae, Rhynchosporetum albae oraz Eriophoro angustifolii-Sphagnetum
recurvi,
• torfowiska nakredowe – zbiorowiska z klasy Phragmitetea – Cladietum marisci oraz
zbiorowiska torfowisk alkalicznych z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae,
• torfowiska alkaliczne – zbiorowiska niskich turzyc z dużym udziałem mchów właściwych.
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Najcenniejsze siedliska torfowisk nakredowych znajdują się na obszarach objętych formą ochrony
przyrody NATURA 2000 m.in. „Jezioro Kozie”, „Pojezierze Myśliborskie” i „Dolina Płoni i Jezioro
Miedwie”. Siedliska te podlegają degradacji na skutek działalności człowieka.
Roślinnośd ekosystemów łąkowych
Na siedliskach zmiennowilgotnych na zmeliorowanych torfowiskach dolinowych występują łąki
trzęślicowe Molinietalia. W strefie nadrzecznych łęgów na terenach okresowo zalewanych,
w szerszych dolinach rzecznych oraz wokół jezior i torfowisk na całym Pomorzu Zachodnim występują
łąki kaczyocowe. Do najcenniejszych siedlisk łąkowych podlegających prawnej ochronie należą:
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - zbiorowiska roslinne: Molinietum caeruleae i Junco
Molinietum,
• łąki selernicowe - zespół Violo-Cnidietum dubii,
• niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie - zbiorowiska Arrhenatheretum elatioris,
• mokre łąki użytkowane ekstensywnie – zbiorowiska Angelico-Cirsietum oleracei, Cirsietum
rivularis.
Na specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Pojezierze Myśliborskie” znajdują się najcenniejszy
kompleks łąk nakredowych, z roślinnością związku Molinion. Cenne przyrodniczo siedliska występują
również na specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie”
Roślinnośd ekosystemów kserotermicznych i napiaskowych
Siedliska kserotermiczne leżą w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolina Odry” (PLH
320037), który został utworzony na podstawie Dyrektywy Habitatowej NATURA 2000. Roślinnośd
kserotermiczną stanowią murawy stepowe klasy Festuco-Brometea. Na krawędziach Odry, ale także
w rozproszeniu na całym terenie, na piaszczyskach sandrowych, na wydmach śródlądowych, na
otwartych powierzchniach pochodzenia antropogenicznego występują murawy piaskowe. Są to
zbiorowiska ze związku muraw strzęplicowych Koelerion glaucea. Na suchych siedliskach występują
suche wrzosowiska ze związku Calluno-Genistion. Do najcenniejszych siedlisk kserotermicznych i
napiaskowych podlegających prawnej ochronie należą:
•
wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
•
suche wrzosowiska,
•
suche, śródlądowe murawy napiaskowe,
•
murawy kserotermiczne.
Siedliska kserotermiczne zlokalizowane są w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolina
Odry”.
Roślinnośd ekosystemów leśnych
Na pomorzu zachodnim dominują iglaste drzewostany sosnowe. Buk Fagus sylvatica jest gatunkiem,
który samorzutnie wchodzi do różnych drzewostanów na tym obszarze. Do cennych fitocenozy
siedlisk leśnych na tym terenie należą:
•
kwaśne buczyny (Luzulo-Fageion),
•
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fageion, Galio odorati –Fageion),
•
ciepłolubne buczyny storczykowe,
•
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
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•
•
•
•
•
•

grąd środkowoeuropeiski (Galio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne,
sosnowy bor chrobotkowy,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).

Roślinnośd ekosystemów strefy wybrzeża morskiego
Do najcenniejszych siedlisk strefy wybrzeża morskiego podlegających prawnej ochronie należą:
•
kidzina na brzegu morskim ,
•
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych,
•
nadmorskie wydmy białe,
•
nadmorskie wydmy szare,
•
nadmorskie wrzosowiska bażynowe,
•
nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika i wierzby piaskowej,
•
lasy mieszane na wydmach nadmorskich,
•
wilgotne zagłębienia miedzywydmowe.
Cenne siedliska zlokalizowane są na obszarach wyznaczonych siedlisk SOO Natura 2000 tj. w
„Trzebiatowsko Kołobrzeskim Pasie Nadmorskim” oraz „Wolin i Uznam”.
Fauna regionu wodnego DOiPZ
Fauna analizowanego obszaru odznacza się dużym bogactwem gatunków oraz zróżnicowaniem pod
względem rozmieszczenia i liczebności. Najwięcej informacji jest dostępnych na temat awifauny
regionu, natomiast stosunkowo najmniej danych dotyczy bezkręgowców zasiedlających ten obszar.
Do najcenniejszych przedstawicieli kręgowców wyróżniono 3 gatunki kręgoustych, 23 ryb, 4 gatunki
płazów, 2 gadów, 82 gatunki ptaków i 15 ssaków. Poniżej przedstawiono charakterystykę fauny
analizowanego obszaru w oparciu o dokument - Waloryzacja Przyrodnicza Województwa
Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010).
Kręgouste i ryby
Charakterystyczne dla analizowanego obszaru jest występowanie minogów, które są gatunkiem
dwuśrodowiskowym (anadromicznym). Spośród pięciu gatunków minogów występujących w Polsce
aż trzy (minóg strumieniowy, minóg rzeczny, minóg morski) występują na analizowanym terenie.
Do gatunków ryb, których obecnośd odnotowano na tym obszarze należą: aloza, łosoś, trod
jeziorowa, lipieo, głowacica, sieja, sielawa, boleo, różanka, strzebla przekopowa, piskorz, koza
złotawa, certa, ciosa, piekielnica, brzana, kiełb białopłetwy, miętus, iglicznia, dennik, głowacz
białopłetwy.

Płazy i gady
Na obszarze odnotowano obecnośd 13 gatunków płazów i 7 gadów. Wszystkie gatunki podlegają
ochronie. Do gatunków płazów, które są istotne dla zachowania bioróżnorodności w skali
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europejskiej należą: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha paskówka.
Natomiast do najcenniejszych gatunków gadów należą gniewosz plamisty oraz żółw błotny.
Ptaki
Region wodny DOiPZ charakteryzuje się dużym bogactwem awifauny. Na tym obszarze odnotowano
obecnośd około 350 gatunków ptaków z których większośd podlega ochronie. Bogactwo jakościowe i
ilościowe awifauny wynika z faktu, że na analizowanym obszarze zlokalizowane są tereny lęgowe,
miejsca zimowania, tereny łowne, a także przystanki na szlakach migracyjnych.
Najwięcej gatunków cennych występuje w północno-zachodniej częśd regionu obejmującym
estuarium Odry i pas wybrzeża. Do najcenniejszych gatunków lęgowych należą: perkozek, bąk,
bączek, czapla siwa, bocian czarny, bocian biały, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, ohar, świstun,
rożeniec, szlachar, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak zbożowy,
błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, rybołów, sokół wędrowny, jarząbek, przepiórka, zielonka, kropiatka,
derkacz, żuraw, ostrygojad, sieweczka obrożna, biegus zmienny, batalion, dubelt, kulik wielki, słonka,
łęczak, mewa mała, rybitwa białoskrzydła, rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa,
turkawka, puchacz, uszatka błotna, lelek, jerzyk, zimorodek, dudek, dzięcioł czarny, dzierlatka, lerka,
świergotek polny, wodniczka, jarzębatka, wąsatka, gąsiorek.
Ssaki
Na analizowanym obszarze występują następujące zagrożone gatunki ssaków lub gatunki
wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej: rzęsorek mniejszy, nocek Bechsteina, nocek
łydkowłosy, nocek duży, mroczek posrebrzany, mopek, borowiaczek, bóbr europejski, chomik
europejski, popielica, wilk, wydra, foka szara, morświn, żubr.

4.2. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
Region wodny DOiPZ odznacza się szczególnym bogactwem przyrody. Na tym obszarze
zlokalizowanych jest wiele form ochrony przyrody m.in. Wolioski Park Narodowy, otuliny Parku
Narodowych – Ujście Warty i Wolioskiego, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary
chronionego krajobrazu oraz 4 179 pomników przyrody. Na terenie występują też licznie formy
ochrony przyrody NATURA 2000.
W celu wypełnienia zapisów art. 113 ust. 3 pkt 1-7, dyrektor RZGW sporządza rejestr wszystkich
obszarów wymagających szczególnej ochrony, w celu zachowania dobrego stanu znajdujących się
tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla utrzymania siedlisk i gatunków bezpośrednio
uzależnionych od wody. Niniejszy rozdział został opracowany w oparciu o aktualizację Planów
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Wśród wykazów, jakie sporządza Dyrektor
RZGW w Szczecinie wymienia się:




wykazy jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ZL-1, ZL-2),
wykazy jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych (RK-1),
wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych,
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wykazy obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych,
wykazy 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,



wykazy obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym (obecnie nie opracowano).
Powyższe wykazy zostały zamieszczone w załączniku 2.
W obszarze działania RZGW w Szczecinie, zlokalizowane są następujące główne obszary
występowania ekosystemów zależnych od wód:




dolina Pliszki i Ilanki (dopływy Odry powyżej Słubic),
dolina Dolnej Odry (Odra poniżej ujścia Warty),
rzeki uchodzące bezpośrednio do morza wraz z dopływami, np. Rega, Parsęta, Radew,
Wieprza.
Mapa rozmieszczenia ekosystemów zależnych od wód została przedstawiona w załączniku 1.
Obszary chronione związane są głównie z krajobrazem pojeziernym w południowej części
województwa, są to rejony pojezierzy: Ioskiego, Drawskiego, Myśliborskiego i Choszczeoskiego oraz
równiny Drawskiej. Wiele form ochrony przyrody, szczególnie parków krajobrazowych i rezerwatów,
jest zlokalizowanych w dolinie Odry. W regionie wodnym DOiPZ zostało utworzonych 23 obszarów
specjalnej ochrony ptaków oraz 71 specjalnych obszarów ochrony siedlisk w ramach Sieci Natura
2000.
Na obszarze objętym planem występują również liczne korytarze ekologiczne, które nie stanowią
form ochrony przyrody ale są cenne ze względu na umożliwianie migracji gatunkom roślin, zwierząt
lub grzybów (Rysunek 1). Korytarze ekologiczne łączą obszary chronione i zostały wyznaczone na
podstawie takich kryteriów jak naturalnośd, różnorodnośd, reprezentatywnośd, rzadkośd i wielkośd.
Poniżej zostały wymienione i scharakteryzowane najważniejsze formy ochrony przyrody występujące
w regionie wodnym DOiPZ.
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Rysunek 1. Przebieg korytarzy ekologicznych w regionie wodnym DOiPZ i Ücker

Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z GDOŚ
Park Narodowy
Wolioski Park Narodowy zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim i został utworzony
w 1960 roku w celu ochrony częśd największej polskiej wyspy – Wolin (Rysunek 2). Powierzchnia
Parku wynosi 10937 ha, a ochroną ścisłą objęto obszary o łącznej powierzchni 498,72 ha (4,56%).
Ekosystemy leśne zajmują powierzchnię 4648,53 ha (42,50% powierzchni Parku), ekosystemy wodne
4681,41 ha (42,80%), natomiast ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha (14,70%). Na wyspie Wolin
stwierdzono występowanie ponad 1 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunków
chronionych i rzadkich. Fauna Parku jest reprezentowana przez liczne gatunki zwierząt. Na uwagę
zasługują tu licznie występujące gatunki ptaków (około 230 gatunków), szczególnie gatunki wodnobłotne. Obszar Wolioskiego Parku Narodowego znajduje się na starszej polodowcowej części Wolina
i charakteryzuje go pasmo wzniesieo moreny czołowej graniczące na odcinku ok. 15 km z morzem.
Wzgórza morenowe osiągają wysokośd 115 m n.p.m. Z kolei krajobraz delty Świny charakteryzuje się
występowaniem kilkudziesięciu bagnistych wysepek, które rozdzielone są licznymi cieśninami. Na
terenie parku w okolicach Warnowa znajduje się pojezierze z polodowcowymi jeziorami, ozami i
kemami. Natomiast niewielką częśd Parku zajmuje rozległy obszar sandru (Wapnica-Karnocice).
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Rysunek 2. Lokalizacja Wolioskiego Parku Narodowego
Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z GDOŚ

Obszary Natura 2000
Rozmieszczenie Obszarów Natura 2000 w regionie wodnym DOiPZ przedstawia poniższy rysunek
(Rysunek 3). Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) zostały utworzone celem ochrony terenów
cennych przyrodniczo z uwagi na występujące i bytujące gatunki ptaków. Podstawy prawne
utworzenia specjalnych obszarów ochrony ptaków zapewnia Dyrektywa Ptasia.
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Rysunek 3. Rozmieszczenie Obszarów Natura 2000 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker

Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z GDOŚ
W obszarze regionu wodnego DOiPZ zlokalizowane są 23 obszary specjalnej ochrony ptaków (Tabela
4).
Tabela 4. Obszary specjalnej ochrony ptaków
Lp.

Kod

Nazwa OSO

1

PLB320001

Bagna Rozwarowskie

2

PLB320003

Dolina Dolnej Odry

3

PLB320005

Jezioro Miedwie i okolice

4

PLB320006

Jezioro Świdwie

5

PLB320007

Łąki Skoszewskie

6

PLB320008

Ostoja Ioska

7

PLB320009

Zalew Szczecioski

8

PLB320010

Wybrzeże Trzebiatowskie

9

PLB320011

Zalew Kamieoski i Dziwna

10

PLB320012

Puszcza Goleniowska

11

PLB320014

Ostoja Wkrzaoska
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12

PLB320015

Ostoja Witnicko-Dębniaoska

13

PLB320016

Lasy Puszczy nad Drawą

14

PLB320017

Ostoja Cedyoska

15

PLB320018

Jeziora Wełtyoskie

16

PLB320019

Ostoja Drawska

17

PLB990002

Przybrzeżne Wody Bałtyku

18

PLB080004

Dolina Środkowej Odry

19

PLB320002

Delta Świny

20

PLB220002

Dolina Słupi

21

PLB080001

Puszcza Barlinecka

22

PLC080001

Ujście Warty

23

PLB990003

Zatoka Pomorska

Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z GDOŚ
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) zostały utworzone dla ochrony terenów cennych ze względu
na siedliska przyrodnicze i występujące na tym terenie gatunki roślin i zwierząt. Na poziomie unijnym
podstawy prawne utworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk określa Dyrektywa Siedliskowa.
W obszarze regionu wodnego DOiPZ zlokalizowanych jest 71 specjalnych obszarów ochrony siedlisk
(Tabela 5).
Tabela 5. Specjalne obszary ochrony siedlisk
Lp.

Kod

Nazwa SOO

1

PLH220024

Przymorskie Błota

2

PLH220038

Dolina Wieprzy I Studnicy

3

PLH220041

Miasteckie Jeziora Lobeliowe

4

PLH220062

Ostoja Masłowiczki

5

PLH220085

Torfowisko Trzebielino

6

PLH320001

Bobolickie Jeziora Lobeliowe

7

PLH320002

Brzeźnicka Węgorza

8

PLH320003

Dolina Grabowej

9

PLH320004

Dolina Iny koło Recza

10

PLH320005

Dolina Krąpieli

11

PLH320006

Dolina Płoni I Jezioro Miedwie

12

PLH320007

Dorzecze Parsęty
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Lp.

Kod

Nazwa SOO

13

PLH320008

Janiewickie Bagno

14

PLH320009

Jeziora Szczecineckie

15

PLH320010

Jezioro Kozie

16

PLH320012

Kemy Rymaoskie

17

PLH320013

Ostoja Goleniowska

18

PLH320014

Pojezierze Myśliborskie

19

PLH320015

Police - Kanały

20

PLH320016

Słowioskie Błoto

21

PLH320017

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

22

PLH320018

Ujście Odry I Zalew Szczecioski

23

PLH320019

Wolin i Uznam

24

PLH320020

Wzgórza Bukowe

25

PLH320022

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli

26

PLH320033

Uroczyska W Lasach Stepnickich

27

PLH320037

Dolna Odra

28

PLH320038

Gogolice-Kosa

29

PLH320040

Jezioro Bobiecioskie

30

PLH320041

Jezioro Bukowo

31

PLH320043

Karsibórz Świdwioski

32

PLH320047

Warnie Bagno

33

PLH320049

Dorzecze Regi

34

PLH320050

Dolina Tywy

35

PLH320052

Ostoja Golczewska

36

PLH320053

Dolina Bielawy

37

PLH320054

Wzgórza Krzymowskie

38

PLH320055

Wzgórza Moryoskie

39

PLH320056

Torfowisko Reptowo

40

PLH320057

Mechowisko Manowo

41

PLH320060

Dziczy Las

42

PLH320061

Bystrzyno
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Lp.

Kod

Nazwa SOO

43

PLH320062

Bukowy Las Górki

44

PLH320064

Las Baniewicki

45

PLH320065

Torfowisko Poradz

46

PLH320066

Wiązogóra

47

PLH320067

Pojezierze Ioskie

48

PLH990002

Ostoja Na Zatoce Pomorskiej

49

PLH080005

Torfowisko Młodno

50

PLH080008

Buczyny Łagowsko-Sulęcioskie

51

PLH080009

Dolina Ilanki

52

PLH080011

Dolina Pliszki

53

PLH080015

Ujście Ilanki

54

PLH080037

Lasy Dobrosułowskie

55

PLH080042

Stara Dabrowa w Korytach

56

PLH080048

Bory Chrobotkowe koło Bytomca

57

PLH080049

Rynna Jezior Rzepioskich

58

PLH220052

Dolina Słupi

59

PLH320039

Jeziora Czaplineckie

60

PLH320059

Jezioro Kopao

61

PLH320023

Jezioro Lubie i Dolina Drawy

62

PLH320063

Jezioro Stolsko

63

PLH320068

Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy

64

PLH320044

Lasy Bierzwnickie

65

PLH080013

Łęgi Słubickie

66

PLH320051

Mieszkowicka Dąbrowa

67

PLH080071

Ostoja Barlinecka

68

PLH220079

Ostoja Borzyszkowska

69

PLH080073

Rynna Jezior Torzymskich

70

PLH080004

Torfowisko Chłopiny

71

PLC080001

Ujście Warty

Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z GDOŚ
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Parki krajobrazowe
Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju. W regionie wodnym DOiPZ znajduje się 10 parków krajobrazowych
(Tabela 6) (Rysunek 4).
Tabela 6. Parki krajobrazowe zlokalizowane na obszarze objętym planem
Lp.

1

2

3

4

Nazwa Parku
Krajobrazowego

Park Krajobrazowy
Dolina Dolnej Odry

Szczecioski Park
Krajobrazowy
„Puszcza Bukowa”

Cedyoski Park
Krajobrazowy

Barlinecko-Gorzowski
Park Krajobrazowy

Położenie

Charakterystyka

Powiaty gryfioski,
policki

 Powierzchnia: 6 009 ha,
 Zespoły roślinne charakterystyczne dla mało
przekształconej doliny dużej rzeki (trzcinowiska,
turzycowiska, lasy łęgowe, olsy, zarośla wierzbowe,
mechowiska),
 Jedno z największych w Europie torfowisko niskie,
 Zbiornik retencyjny dla odrzaoskich wód
powodziowych.

Powiaty gryfioski,
Szczecin

 Powierzchnia 9 096 ha,
 Rzeźba polodowcowa: jeziora, oczka wodne, wąwozy,
mokradła, torfowiska,
 Puszcza Bukowa: buczyna pomorska porastająca
wzgórza morenowe,
 Bogata awifauna: stanowiska lęgowe ptaków
drapieżnych np. bielik, orlik krzykliwy, kania ruda,
błotniak stawowy.

Powiat gryfioski

 Powierzchnia 30 850 ha
 starorzecza i poldery odrzaoskie, szczególnie polder
cedyoski otoczony wzniesieniami moreny czołowej,
 Łąki zalewowe wzdłuż Odry istotne dla ptaków wodnobłotnych,
 Bogata awifauna m.in. bielik, ohar, ostrygojad, biegus
zmienny, rybo-łów, gadożer, błotniak zbożowy.

Powiaty
choszczeoski,
myśliborski

 Powierzchnia 23 982,91 ha,
 Oczka wodne i torfowiska oraz dolina rzeki Płoni
stromych zboczach pociętych wąwozami,
 142 gatunkami ptaków (bielik, rybołów, orlik krzykliwy,
kania rdzawa, kania czarna, puchacz, bocian czarny,
gągoł, żuraw i zimorodek),
 Lasy bukowe z żyzną buczyną pomorską i kwaśną
buczyną.
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5

6

7

8

9

Ioski Park
Krajobrazowy

Powiaty łobeski,
stargardzki

 Powierzchnia 17 760 ha,
 Krajobraz wzgórz morenowych,
 Jeziora (w tym oligotroficzne), torfowiska, źródliska,
rzeki o górskim charakterze,
 Siedliska wodno-błotne o bogatej awifaunie - bielik,
kania ruda, bocian czarny i biały, bąk, błotniak
stawowy, orlik krzykliwy, zimorodek, żuraw,
 W jeziorach występują rzadkie gatunki ryb np. sieja i
sielawa.

Krzesioski Park
Krajobrazowy

 Powierzchnia wynosi 8546 ha, nie posiada on otuliny,
 Łęgi wierzbowo-topolowe w kompleksie z licznymi
starorzeczami, trzcinowiskami i szuwarami
mózgowymi
 Łąki zalewowe, łąki wilgotne, turzycowiska oraz
szuwary
 Liczne torfowiska związane z siedliskami boru lub lasu
bagiennego
 Lęgowiskiem kulika wielkiego,
 Cenne gatunki gniazdujące na tym obszarze należy
wymienid: gągoła, nurogęsia, błotniaka łąkowego,
kanię rudą, kanię czarną, bielika, derkacza.

Park Krajobrazowy
„Ujście warty”

Powiat
myśliborski

 Powierzchnia 20 532,46 ha,
 Rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt m.in.: bóbr
europejski, bielik, nurogęś, gągoł, czapla siwa, bocian
biały, kuna leśna,
 Okresowo zalewane łąki i pastwiska, starorzecza.

Powiaty
sulęcioskim i
świebodzioskim

 Powierzchnia 4 929 ha, a powierzchnia strefy
ochronnej 6 612 ha,
 głębokie rynny polodowcowe,
 Kwaśna buczyna niżowa, żyzna buczyna niżowa,
kwaśna dąbrowa typu pomorskiego, łęgi olszowe,
 torfowiska typu przejściowego, niewielkie
powierzchnie zajmują torfowiska typu wysokiego,
 Bogata ichtiofauna m.in. trod jeziorowa, sieja, sielawa,
różanka, koza, piskorz, miętus,
 Bogata awifauna m.in.: bogatka, siniak, perkoz
dwuczuby, potrzeszcz, trznadel, cierniówka, gąsiorek,
pokląskwa.

Powiaty słupski i
bytowski

 Powierzchnia 37 040 ha i wraz ze swoją otuliną - 83
170 ha,
 72% powierzchni zajmują lasy,
 Bór sosnowy świeży i mieszany, bór bagienny, buczyny
niżowe: kwaśna i żyzna, dolinom rzecznym towarzyszą
grądy oraz łęgi i zarośla wierzbowe,
 Torfowiska wysokie, soligeniczne, wiszące torfowiska
źródliskowe,

Łagowsko-Sulęcioski
Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy
„Dolina Słupi”
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 Jeziora lobeliowe, grupujące reliktowe gatunki roślin,
takie jak: lobelia jeziorna brzeżyca jednokwiatowa i
poryblin jeziorny.

10

Drawski Park
Krajobrazowy

Powiaty drawski,
szczecinecki,
świdwioski

 Powierzchnia 63 642,
 Wzgórza moreny czołowej poprzecinane licznymi
wąwozami oraz jeziora zamieniające się z czasem w
torfowiska,
 Jeziora lobeliowe,
 Bogata ichtiofauna i awifauna,
 Liczne zabytki kultury m.in. parki podworskie, wiatraki
i młyny, grodziska i cmentarzyska.

Źródło: Opracowanie na podstawie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019

Rysunek 4. Lokalizacja parków krajobrazowych
Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z GDOŚ

Rezerwaty przyrody
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie
naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
W regionie wodnym DOiPZ znajdują się 94 rezerwaty przyrody. Dominują rezerwaty florystyczne,
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torfowiskowe oraz leśne. Niektóre rezerwaty zostały utworzone w celu ochrony stanowisk roślinności
ciepłolubnej oraz jezior lobeliowych. Rezerwaty faunistyczne powołane zostały głównie dla ochrony
gatunków ptaków. Poniżej zostały wymienione rezerwaty występujące na obszarze objętym PPSS.
1.
2.
3.
4.
5.

Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika
Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celioskiego
Kołowskie Parowy im. inż. Józefa Lewandowskiego
Źródliskowa Buczyna im. dr. Jerzego Jackowskiego
Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa

6. Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha
Górskiego
7. Bielinek
8. Brodogóry
9. Jezioro Liwia Łuża
10. Zdroje
11. Janiewickie Bagno
12. Ozy Kiczarowskie
13. Wieleo
14. Kurowskie Błota
15. Tchórzyno
16. Nad Jeziorem Trześniowskim
17. Buczyna Łagowska
18. Pawski Ług
19. Rezerwat na Rzece Grabowej
20. Bielica
21. Łuniewo
22. Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym
23. Jezioro Jasne
24. Uroczysko Święta im. Profesora Mieczysława
Jasnowskiego
25. Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem
26. Gogolewo
27. Stary Przylep
28. Czarnocin
29. Bagno Chłopiny
30. Kanał Kwiatowy
31. Mszar koło Starej Dobrzycy
32. Parnowo
33. Jezioro Iłowatka
34. Wrzosowisko Sowno
35. Jodły Karnieszewickie
36. Cisy Tychowskie
37. Torfowisko Zieli˝ Miastecki
38. Torfowisko Potoczek
39. Mszar koło Siemidarżna
40. Łęgi koło Słubic
41. Łazy

51. Jezioro Modła
52. Buczyna
53. Wierzchomioskie Bagno
54. Czapli Ostrów
55. Wrzosowiska Cedyoskie im. inż. Wiesława
Czyżewskiego
56. Białodrzew Kopicki
57. Głowacz
58. Dęby Sądowskie
59. Kamienna Buczyna
60. Dąbrowa Krzymowska
61. Sławieoskie Dęby
62. Olszyny Ostrowskie
63. Cisy Rokickie im. Profesora Stanisława Króla
64. Młodno
65. Jeziora Siegniewskie
66. Świdwie
67. Dolina Świergotki
68. Karsiborskie Paprocie
69. Długogóry
70. Wyspa Sołtyski
71. Cisy Boleszkowickie
72. Skalisty Jar Libberta
73. Grądowe Zbocze
74. Olszanka
75. Dolina Ilanki
76. Golczewskie Uroczysko
77. Bagno Kusowo
78. Słowioskie Błota
79. Warnie Bagno
80. Przybiernowski Bór Bagienny
81. Mszar nad jeziorem Piaski
82. Zaleskie Bagna
83. Zaleskie Bagna
84. Krzywicki Mszar
85. Żółwia Błod
86. Rzeka Rekowa
87. Nadmorski Bór Storczykowy
88. Wrzosiec
89. Źródliskowe Zbocza
90. Bórbagno Miałka
91. Przełom Rzeki Wołczenicy
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42. Krzemieoskie Źródliska
43. Jezioro Czarne
44. Bór Samlioski im. Henryka Zięciaka
45. Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha
Górskiego - otulina
46. Jezioro Modła - otulina
47. Żółwia Błod - otulina
48. Sieciemioskie Rosiczki - otulina
49. Mszar koło Siemidarżna - otulina
50. Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie

92. Wiejkowski Las
93. Stramniczka
94. Słoneczne Wzgórza
95. Sieciemioskie Rosiczki
96. Roby
97. Przełom rzeki Dębnicy
98. Osetno
99. Bogdanieckie cisy

4.3. Wody (jakość i zasoby wód)
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.),
transponującą zapisy zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE, podstawowym celem
środowiskowym w odniesieniu do wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód, biologicznych,
stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych tak, aby dla:
 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) uniknąd niekorzystnych zmian w ich stanie
ekologicznym i chemicznym (bądź potencjale ekologicznym i stanie chemicznym w przypadku
sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód) oraz osiągnąd lub zachowad dobry
stan ekologiczny (lub potencjał ekologiczny) i stan chemiczny,
 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) uniknąd niekorzystnych zmian ich stanu
ilościowego i chemicznego, odwrócid znaczące i utrzymujące się tendencje wzrostowe
zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka, zapewnid równowagę
pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych oraz zachowad lub osiągnąd dobry stan
ilościowy i chemiczny.
Szczegółowy zakres, cel oraz częstotliwośd prowadzenia monitoringu JCWP, a także kryteria wyboru
jednolitych części wód do monitorowania i rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych wraz z
kryteriami ich wyznaczania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i
podziemnych (Dz. U. 2011 258 poz. 1550 z późn. zm.). Monitoring jednolitych części wód
powierzchniowych prowadzony jest w formie programów, które obejmują pomiary objętości i
poziomu lub natężenia przepływu wód w zakresie stosownym dla stanu ekologicznego i chemicznego
a także potencjału ekologicznego, monitorowanie stanu ekologicznego JCWP, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego JCWP wraz z trendami jego zmian. Programy te realizowane są
w postaci badao elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych
w wodach.
Ocena wód w cyklu pomiarowym wykonana została na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014
poz. 1482) oraz opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska.
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W ramach oceny stanu/potencjału ekologicznego rozdziela się wyniki dla JCWP monitorowanych i dla
JCWP niemonitorowanych, które klasyfikowane są poprzez ekstrapolację. Wyniki klasyfikacji
stanu/potencjału ekologicznego niemonitorowanych JCWP ze względu na niską wiarygodnośd
prezentuje się przy tak ocenianych JCWP jedynie dwie klasy: stan/potencjał ekologiczny „co najmniej
dobry” oraz „poniżej dobrego” (Rysunek 5).

Rysunek 5. Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego rzecznych JCWP wg GIOŚ w regionie wodnym
DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GiOŚ),
2014

Rzeki i zbiorniki zaporowe
O stanie JCWP w Polsce decyduje stan wód w dorzeczach. W poniższej tabeli przedstawiony został
wykaz
JCWP
dla
regionu
wodnego
DOiPZ
–
łącznie
329
JCWP
(Tabela 7).
Tabela 7. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych
lp.

1
2

kod JCWP

nazwa JCWP

status
JCWP

aktualny stan
JCWP

ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

RW6000017569
RW60000191259

Kanał Lubooski
Myśla od źródeł do
wypływu z Jez.
Myśliborskiego

SCW
NAT

dobry
zły

niezagrożona
zagrożona
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3
4
5
6
7

RW60000191272
RW600001912749
RW60000191276
RW600001912789
RW60000191289

8
9
10
11

RW600001912944
RW60000191296
RW60000191729
RW600001936

12
13

RW600001976544
RW60000197669

14
15
16
17
18
19
20
21

RW6000019774
RW6000019776
RW6000019778
RW60000198589
RW60000199529
RW6000019954
RW6000019964
RW6000019966

22

RW6000019968

23
24
25
26
27
28
29

RW600003156
RW60000317929
RW60000416129
RW600004169
RW6000042759
RW600004296
RW6000044855

30

RW60000456149

31

RW600004569

32
33
34

RW600004589
RW6000046876
RW6000047149

35
36
37

RW600016193129
RW600016193276
RW600016193299

38
39

RW60001619389
RW60001619729

Pręga
Myślaoski Kanał
Dopływ z jez. Postnego
Olchowy Rów
Ścieniawica ze Zb.
Buszowo [stawy
hodowlane]
Kanał Sienicy
Dopływ z Cychr
Kanał Cedyoski
Dopływ z Łęgów
Odrzaoskich II
Dopływ spod Letnina
Ostrowica od jez.
Będgoszcz do ujścia
Dopływ z polderu Załom
Kanał Łąka
Kanał Komarowski
Kanał Rzeplioski
Raduo
Kanał Policki
Dopływ spod Goleniowa
Dopływ z polderu
Budzieoskiego
Dopływ z polderu
Krępsko
Kanał Śmieciowy
Kanał Torfowy
Lądkowski Kanał
Kanał Liwia Łuża
Rega - zb. Rejowice
Kanał Mrzeżyno ll
Radew od wpływu do
zb. Rosnowo do dopł.
w Niedalinie
Dzierżęcinka z jeziorami
Lubiatowo Pn i Pd
Jamieoski Nurt od jez.
Jamno do ujścia
Kanał Szczuczy
Rów Wiekowski
Głównica z jeziorami
Kopao i Wicko
Marwicka Struga
Dopływ z Tywic
Tywa od dopływu
z Tywic do ujścia
Omulna
Bukowa

NAT
SCW
NAT
NAT
SZCW

zły
dobry
zły
zły
dobry

zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona

SCW
NAT
SCW
NAT

dobry
zły
dobry
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

SCW
SCW

dobry
zły

niezagrożona
zagrożona

SCW
SCW
SCW
SCW
SCW
SCW
SCW
SCW

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

SCW

dobry

niezagrożona

SCW
SCW
SCW
SCW
SZCW
SCW
SZCW

dobry
zły
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SCW
SCW
NAT

dobry
dobry
zły

niezagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT
NAT
SZCW

zły
zły
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona
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40

RW600016197652

41
42
43

RW6000161976549
RW6000161976569
RW600016197665

44
45

RW60001619766722
RW60001619766724

46

RW60001619849

47
48
49
50
51
52

RW60001619852
RW600016198549
RW60001619856
RW6000161985729
RW600016198574
RW600016198672

53
54

RW600016198692
RW600016198834

55
56
57

RW600016198849
RW600016198869
RW600016198872

58
59
60
61
62
63
64
65

RW600016198874
RW600016198889
RW6000161989299
RW60001717529
RW60001717562
RW60001717564
RW600017175684
RW60001717672

66
67
68
69
70
71

RW60001717674
RW60001717692
RW60001719114
RW60001719314
RW60001719752
RW600017197692

72
73
74
75

RW600017197696
RW600017198949
RW600017198952
RW600017198954

76

RW600017198956

Dopływ spod
Myśliborek
Stróżewski Rów
Kanał Młyoski
Ostrowica od źródeł do
wypływu z Jez.
Będgoszcz
Dopływ z Jez. Glinno
Dopływ spod Dobropola
Gryfioskiego
Ina od źródeł do
Stobnicy
Dopływ z Sierakowa
Reczyca
Dopływ ze Sławęcina
Dopływ z Piasecznika
Dopływ z Bralęcina
Mała Ina od źródeł do
Dopływu spod
Pomiętowa
Dopływ z Moskorzyna
Krępiel od źródeł do
Kani
Sokola
Krępa
Dopływ spod
Czarnkowa
Giełdnica
Pęzinka
Małka
Konotop
Dopływ z Mielesznicy
Dopływ z Grzmiącej
Cybinka
Dopływ z Grądkowa
Wielkiego
Dopływ z Bargowa
Dopływ spod Siedliska
Dopływ spod Szumiłowa
Pniewa
Parnica
Dopływ z Buczynowych
Wąwozów
Niedźwiedzianka
Dopływ spod Zieleniewa
Dopływ poniżej Sowna
Dopływ z Rożnowa
Nowogardzkiego
Wisełka

NAT

zły

zagrożona

NAT
SZCW
NAT

zły
zły
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT
SZCW
SZCW
NAT
NAT
SZCW

zły
zły
dobry
zły
zły
zły

zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona

NAT
SZCW
NAT

zły
dobry
zły

zagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT
SZCW
SZCW
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT

zły
zły
dobry
dobry
zły
dobry
dobry
dobry

zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT

dobry
dobry
dobry
dobry
zły
dobry

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona

NAT
NAT
NAT
NAT

dobry
zły
dobry
zły

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT

zły

zagrożona
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77
78
79
80

RW600017198969
RW600017198989
RW60001719929
RW60001731129

81
82
83

RW6000173116
RW60001731189
RW60001731192

84
85
86

RW6000173132
RW60001731412
RW600017314231

87
88

RW600017314233
RW60001731429

89
90

RW600017314329
RW6000173144

91

RW60001731452

92
93
94
95
96

RW60001731454
RW6000173146
RW6000173148
RW6000173514
RW6000173524

97

RW6000173532

98
99
100

RW600017353429
RW6000173534499
RW60001735369

101

RW60001735569

102
103
104
105
106
107

RW6000174161269
RW600017416142
RW60001742138
RW6000174218
RW6000174229129
RW6000174232

108
109

RW60001742349
RW6000174244

110
111
112
113

RW60001742452
RW60001742454
RW6000174248
RW6000174252

Wiśniówka
Dopływ spod Marszewa
Łarpia
Myśliborka z jez.
Myśliborskim Wielkim
Karwia Struga
Karpina
Dopł. z polderu
Niekłooczyca
Łącki Rów
Dopł. spod Burowa
Stepnica do jez.
Lechickiego
Stepnica - jez. Lechickie
Stepnica od jez.
Lechickiego do ujścia
Dopł. z Węgorzy
Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej
Dopł. poniżej
Babigoszczy
Dopł. spod Dzieszkowa
Świdnianka
Stara Struga
Szczuczyna
Wołczenica do
Trzechelskiej Strugi
Skarchówka (Kanał
Rarwino-Starchowo)
Stuchowska Struga
Wołcza
Dopł. z polderu
Wrzosowo
Lewioska Struga z jez.
Czajcze i Koprowo
Liwka
Dopł. z Chomętowa
Dopł. w Świdwinie
Dopływ z jez. Oparzno
Grądek
Klępnica (Kanał
Klępnicko)
Łoźnica
Reska Węgorza do
Golnicy
Dopływ z jez. Przytoo
Dopł. z jez. Konie
Dopł. z Bonina
Dopływ z Strzmieli

SZCW
SZCW
NAT
SZCW

zły
dobry
dobry
zły

zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona

SZCW
NAT
NAT

dobry
dobry
zły

niezagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT
NAT
SZCW

dobry
zły
zły

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona

NAT
SZCW

zły
zły

zagrożona
zagrożona

NAT
NAT

dobry
dobry

niezagrożona
niezagrożona

NAT

dobry

niezagrożona

NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT

dobry
dobry
zły
zły
zły

niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW
SZCW
NAT

zły
dobry
zły

zagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT

zły

zagrożona

NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT

zły
zły
zły
zły
zły
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

SZCW
SZCW

zły
dobry

niezagrożona
niezagrożona

SZCW
NAT
NAT
NAT

zły
zły
dobry
zły

zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
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114
115
116

RW60001742556
RW60001742569
RW60001742669

117
118

RW60001742676
RW600017426889

119
120

RW60001742772
RW60001742829

121
122
123
124
125
126

RW60001742832
RW60001742849
RW6000174286
RW600017432149
RW6000174321699
RW6000174417

127
128

RW60001744189
RW6000174424

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

RW6000174426
RW60001744289
RW6000174432
RW6000174436
RW6000174444
RW60001744469
RW60001744489
RW6000174452
RW6000174454
RW60001744569
RW6000174472
RW60001744749
RW600017447649
RW600017447669
RW600017447689
RW600017448349
RW6000174483929
RW60001744869
RW60001744894
RW600017448969
RW600017448989
RW60001744929
RW6000174494
RW60001744952
RW60001744969

Dopł. spod Policka
Piaskowa
Ukleja od wypływu z jez.
Okrzeja do Dobrzenicy
Łosośnica
Sąpólna od źródeł do
Dobrej
Dopł. ze Starkowa
Mołstowa od źródeł do
Czernicy
Rzecznica
Pniewa
Wkra
Dopł. spod Gosławia
Dębosznica
Parsęta od źródeł do
Gęsiej
Gęsia
Perznica do dopływu ze
Storkowa z jeziorami
Wielatowo
i Trzebiechowo
Radusza
Trzebiegoszcz
Rudy Rów (II)
Brzeźniczka
Bliska Struga
Odpust
Wogra
Bukowa
Dopływ spod Radzewa
Mogilica
Stara Parsęta
Topiel
Pokrzywnica do Ponika
Mielnica
Młynówka
Jatynia
Bielica
Chotla
Żeleźna
Dopł. spod Warmina
Kościernica
Pysznica
Olszynka
Dopł. spod Karścina
Gościnka

NAT
SZCW
NAT

zły
dobry
zły

zagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona

NAT
NAT

zły
dobry

zagrożona
niezagrożona

NAT
NAT
SZCW
NAT
SZCW
SZCW

zły
dobry
dobry
zły
dobry
zły

zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

SZCW
SZCW

zły
dobry

zagrożona
niezagrożona

SZCW
NAT
NAT
SZCW
SZCW
NAT
SZCW
SZCW
NAT
SZCW
NAT
SZCW
SZCW
NAT
SZCW
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW

dobry
dobry
zły
zły
zły
dobry
dobry
dobry
dobry
zły
zły
dobry
zły
zły
dobry
dobry
dobry
zły
zły
zły
zły
zły
zły
zły
zły

niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
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154
155

RW60001744972
RW6000174512

156
157

RW600017452
RW6000174546

158
159
160
161
162
163

RW600017456129
RW6000174561869
RW600017456188
RW60001745812
RW60001745814
RW6000174619

164
165
166
167
168
169

RW6000174624
RW6000174626
RW6000174628
RW6000174632
RW60001746349
RW60001746449

170
171
172
173
174

RW60001746452
RW6000174646
RW60001746474
RW6000174648
RW60001746514

175
176

RW60001746529
RW6000174654

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

RW60001746592
RW6000174669
RW60001746712
RW60001746716
RW60001746729
RW60001746732
RW60001746734
RW6000174676
RW6000174678
RW60001746792
RW6000174682
RW60001746832

189
190
191

RW60001746849
RW60001746852
RW60001746856

Nieciecz
Dopł. spod Krzywej
Góry
Malechowska Struga
Czerwona do
Łopieniczki z jez.
Parnowskim
Strzeżenica
Unieśd do Polnicy
Rowianka
Dopł. z Święcina
Iwięcinka
Wieprza do Pokrzywny
bez Pokrzywny
Pokrzywna do Kunicy
Korzyca
Ślizieo
Dopływ ze Smólna
Broczynka
Studnica do Pierskiej
Strugi z jeziorami
Studzieniczno
i Bobięcino Wielkie
Dopływ z Kamnicy
Świerzynka
Dopływ z Przytocka
Dzika
Dopływ z jeziora
Obłęskiego
Bystrzenica
Dopływ z jez.
Łętowskiego
Cierniak
Moszczenica
Wrześniczka
Pałowska Struga
Moszczeniczka
Pijawica
Jasienica
Stobnica
Krupianka
Łąkawica
Grabowa do Wielinki
Dopływ z jez. Nidno
(Długiego)
Grabówka
Jasienica
Białka

NAT
NAT

zły
dobry

zagrożona
niezagrożona

NAT
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona

NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW

zły
zły
zły
zły
zły
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW
SZCW

zły
dobry
dobry
dobry
zły
dobry

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona

NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT

dobry
zły
dobry
dobry
dobry

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

SZCW
NAT

dobry
dobry

niezagrożona
niezagrożona

NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
SZCW
SZCW
NAT
SZCW
NAT

zły
zły
zły
zły
dobry
zły
zły
dobry
dobry
zły
zły
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

SZCW
NAT
SZCW

dobry
dobry
zły

niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
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192
193
194
195
196
197
198
199
200

RW60001746869
RW60001746872
RW60001746889
RW600017468922
RW6000174714149
RW600017471416
RW60001747163
RW600018191292
RW6000181912949

201
202
203
204
205

RW600018191298
RW60001819169
RW600018191869
RW60001819192
RW600018352549

206

RW60001835258

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

RW60001835269
RW6000184254
RW6000184258
RW600018426892
RW60001842732
RW600018427349
RW60001842749
RW60001842852
RW6000184434
RW6000184438
RW60001844432

218
219

RW60001844649
RW60001844829

220
221
222

RW600018448329
RW60001844856
RW600019199899

223

RW6000193149

224

RW6000194219

225

RW60001942299

226

RW6000194249

227

RW6000194269

Bielawa
Świernica
Dąbrowa
Dopływ z Domosłowic
Klasztorna i Świdnik
Struga Królewicka
Karwina do jez. Modła
Kosa
Sienica bez Kanału
Sienica
Dopływ z Boleszkowic
Słubia
Kalica
Dopływ z Rynicy
Dopł. z jez.
w Czarnogłowach
Dopł. spod
Włodzisławia
Stawna
Jasienica
Czernica
Dopł. spod Brzozowa
Dopł. spod Komorowa
Potulina
Rekowa
Dopł. spod Starnina
Rudy Rów (I)
Dopływ spod Sadkowa
Dębnica do Brusnej
z jez. Dębno
Liśnica do Leszczynki
Radew do Chocieli z jez.
Kwiecko
Mszanka z jez. Nicemino
Dopł. w Niedalinie
Gunica od Rowu
Wołczkowskiego do
ujścia
Gowienica od Dopł.
z Puszczy Goleniowskiej
do ujścia
Rega od dopł. spod
Bystrzyny do Starej Regi
Stara Rega od Grądka
do ujścia
Reska Węgorza od
Golnicy do ujścia
Ukleja od Dobrzenicy do
ujścia

SZCW
SZCW
NAT
NAT
SZCW
SZCW
NAT
SZCW
NAT

zły
dobry
dobry
zły
zły
dobry
zły
zły
zły

zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona

NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT

dobry
zły
dobry
zły
zły

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

NAT

dobry

niezagrożona

NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
NAT

zły
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
zły
dobry
dobry
dobry
zły

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

NAT
SZCW

zły
zły

niezagrożona
niezagrożona

NAT
NAT
SZCW

dobry
zły
zły

niezagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

niezagrożona

SZCW

dobry

niezagrożona

NAT

zły

niezagrożona

SZCW

zły

zagrożona
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228

RW60001942799

229

RW6000194289

230

RW60001942993

231

RW6000194429

232

RW6000194469

233

RW60001944769

234

RW6000194479

235

RW60001944899

236

RW60001944979

237

RW6000194629

238

RW6000194639

239

RW6000194649

240

RW60001946599

241

RW60001946791

242

RW600020191299

243

RW6000201976919

244

RW600020197699

245
246

RW60002019889
RW60002019897

247

RW6000203529

248

RW6000204259

249

RW600020426899

Rega od zb. Rejowice do
Mołstowej
Mołostowa od Czernicy
do ujścia
Rega od Mołstowej do
Zgniłej Regi
Perznica od dopł. ze
Storkowa do ujścia
Liśnica od Leszczynki do
ujścia
Pokrzywnica od Ponika
do ujścia
Parsęta od Liśnicy do
Radwi
Radew od dopł.
w Niedalinie do ujścia
Parsęta od Radwi do
Wielkiego Rowu
Pokrzywna od Kunicy do
ujścia
Wieprza od Pokrzywnej
do Studnicy
Studnica od Pierskiej
Strugi do ujścia
Wieprza od Studnicy do
Moszczenicy
Wieprza od
Moszczenicy do
Łąkawicy
Myśla od wypływu z Jez.
Myśliborskiego do ujścia
Płonia od wypływu
z Jez. Żelewo do
Dopływu
z Buczynowych
Wąwozów
Płonia od dopływu
z Buczynowych
Wąwozów do ujścia do
jez. Dąbie
Krępiel od Kani do ujścia
Ina od Krępieli do
Dopływu spod
Marszewa, bez Dopływu
spod Marszewa
Wołczenica od
Trzechelskiej Strugi do
ujścia
Rega od Starej Regi do
Uklei
Sąpólna od Dobrej do
ujścia

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

dobry

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

dobry

zagrożona

SZCW

dobry

zagrożona

SZCW

dobry

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

dobry

zagrożona

NAT

dobry

niezagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

niezagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW
SZCW

zły
zły

niezagrożona
zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

zły

niezagrożona

SZCW

zły

zagrożona
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250

RW60002042739

251

RW6000204449

252

RW6000204459

253

RW60002044835

254

RW60002117999

255

RW60002119199

256

RW6000211971

257

RW6000211999

258

RW60002242999

259

RW6000224329

260

RW60002244999

261

RW6000224549

262
263

RW6000224592
RW6000224699

264
265

RW60002247169
RW60002317649

266

RW6000231786

267
268

RW60002317872
RW6000231788

269
270
271
272

RW60002317892
RW60002319147
RW60002319148
RW600023191859

273

RW6000231934

274

RW600023197651

275
276

RW60002319766449
RW60002319766729

277
278

RW6000231976674
RW60002319769132

Rega od Uklei do zb.
Rejowice
Dębnica od Brusnej do
ujścia
Parsęta od Gęsiej do
Liśnicy
Radew od Chocieli do
zb. Rosnowo
Odra od Nysy Łużyckiej
do Warty
Odra od Warty do Odry
Zachodniej
Odra od Odry
Zachodniej do Parnicy
Odra od Parnicy do
ujścia
Rega od Zgniłej Regi do
ujścia
Błotnica od jez. Resko
Przymorskie do ujścia
Parsęta od Wielkiego
Rowu do ujścia
Czerwona od
Łopieniczki do ujścia
Martwa Woda
Wieprza od Łąkawicy do
ujścia
Potynia
Pliszka od źródeł do
Konotopu
Ilanka od źródeł do
Rzepi
Dopływ z jez. Linie
Dopływ z jez.
Głębokiego
Kuźnicza Struga
Kurzyca
Dopływ spod Porzecza
Rurzyca od źródeł do
Kalicy
Dopływ z Łęgów
Odrzaoskich I
Płonia od źródeł do
Dopływu spod
Myśliborek
Dopływ z Babina
Krzekna od źródeł do
jez. Będgoszcz
Dopływ z Żabowa
Dopływ spod Starego
Czarnowa

SZCW

zły

niezagrożona

SZCW

zły

niezagrożona

SZCW

dobry

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

NAT

zły

niezagrożona

SZCW

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT
SZCW

dobry
zły

niezagrożona
zagrożona

NAT
SZCW

dobry
zły

niezagrożona
zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona

SZCW
SZCW
NAT
SZCW

zły
zły
zły
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT

dobry

niezagrożona

NAT

zły

zagrożona

NAT
SZCW

dobry
zły

niezagrożona
niezagrożona

NAT
NAT

dobry
dobry

niezagrożona
zagrożona
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279
280

RW60002319772
RW600023198582

281
282
283

RW60002319868
RW60002319969
RW60002319988

284

RW60002331152

285

RW60002331439

286
287
288
289
290
291
292
293

RW6000233152
RW60002331549
RW60002335289
RW600023353439
RW6000233534699
RW60002335529
RW600023416149
RW600023421369

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

RW6000234216
RW600023427549
RW60002342789
RW600023427929
RW60002342794
RW60002342889
RW60002342929
RW60002342994
RW600023432129
RW600023432189

304
305
306
307
308
309
310
311

RW60002344889
RW60002344892
RW6000234498
RW6000234561452
RW60002345616
RW60002346569
RW60002346589
RW60002417699

312
313

RW60002417899
RW60002419189

314

RW60002419855

315

RW600024198699

Chełszcząca
Dopływ spod Koloni
Kolin
Dopływ z Ziemomyśla
Krępa
Gunica do Rowu
Wołczkowskiego z jez.
Świdwie
Dopł. z polderu
Warnołęka
Gowienica do Dopł.
z Puszczy Goleniowskiej
Dopł. z polderu Kopice
Kanał Czarnocioski
Grzybnica
Świniec do Wołczy
Niemica
Dopł. z Wielkich Peł
Liwia
Rega do dopł. spod
Bystrzyny
Dopł. z Klępczewa
Gardominka
Lubieszowa
Otoczka
Lubosiel
Brodziec
Sarnia
Zgniła Rega
Stara Rega
Błotnica z jeziorem
Kamienica
Czarna
Kłosówka
Wielki Rów
Wyszewka
Kanał Łabusz
Ścięgnica
Reknica
Pliszka od Konotopu do
ujścia
Ilanka od Rzepi do ujścia
Rurzyca od Kalicy do
ujścia
Ina od Dopływu spod
Jarostowa do Dopływu
ze Sławęcina,bez
Dopływu ze Sławęcina
Mała Ina od Dopływu

SZCW
NAT

zły
dobry

zagrożona
niezagrożona

NAT
NAT
SZCW

dobry
zły
zły

niezagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona

NAT
SZCW
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW

dobry
zły
zły
zły
zły
zły
dobry
zły

niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
zły

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona

NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
SZCW
NAT
SZCW

dobry
dobry
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona

SZCW
NAT

zły
zły

zagrożona
zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zły

zagrożona
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spod Pomiętowa do
ujścia
316 RW6000241987
Ina od Dopływu ze
SZCW
zły
niezagrożona
Sławęcina do Krępieli,
bez Krępieli
317 RW60002419899
Ina od Dopływu spod
SZCW
zły
zagrożona
Marszewa do ujścia
318 RW60002435349
Świniec od Wołczy do
SZCW
zły
zagrożona
Zal. Kamieoskiego
319 RW600024456189
Unieśd od Polnicy do
SZCW
dobry
zagrożona
ujścia
320 RW60002446891
Grabowa od Wielinki do SZCW
zły
zagrożona
dopł. z polderu RuskoDarłowo
321 RW600025193275
Tywa od źródeł do
SZCW
zły
zagrożona
Dopływu z Tywic
322 RW600025197659
Płonia od Dopływu spod NAT
zły
zagrożona
Myśliborek do Jez.
Miedwie
323 RW600025197672
Gowienica
NAT
zły
zagrożona
324 RW600025197679
Płonia na jez. Miedwie
SZCW
zły
zagrożona
z Miedwinką i dopł.
z Bielkowa
325 RW6000251976911
Płonia od Jez. Miedwie
NAT
zły
zagrożona
do wypływu z Jez.
Żelewo
326 RW60002519829
Kanał Iny
NAT
dobry
niezagrożona
327 RW600025422919
Stara Rega do Grądka
SZCW
zły
zagrożona
328 RW600025424699
Brzeźnicka Węgorza
SZCW
zły
niezagrożona
329 RW60002542655
Ukleja do wypływu
SZCW
zły
zagrożona
z jeziora Okrzeja
źródło: opracowanie własne GIG na podstawie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Spośród wymienionych 329 JCWP, aż 218 zagrożonych jest nieosiągnięciem celów środowiskowych –
z czego aż 144 z nierozpoznaną presją powodująca zagrożenia. Stan dobry osiągnęło 131 JCWP.
Elementem decydującym w większości przypadków o nie osiągnięciu pożądanego stanu decydowały
przede wszystkim wyniki oceny wskaźników biologicznych.
W aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w regionie wodnym DOiPZ wskazano 4 JCWP
jeziorne do odstępstwa z art. 4.5 RDW, nie wskazano JCWP do odstępstwa z art. 4.6 RDW, 25 JCWP
rzecznych uzyskało odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 RDW. Nie ustanowiono odstępstw na
podstawie art. 4 ust 5 i 6 RDW dla JCWP rzecznych. 25 inwestycji wpływających na 29 JCWP
rzecznych uzyskało odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 RDW.280 JCWP rzecznych nie zostało
wskazanych do odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. Na poniższym rysunku
przedstawiono zasięg rzecznych JCWP dla których zastosowano odstępstwa.
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Rysunek 6 JCWP rzeczne dla których zastosowano odstępstwa
źródło: opracowanie własne GIG na podstawie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Jeziora
W analizowanym obszarze wyznaczono 113 jeziornych JCWP zestawionych w poiniższej tabeli
(Tabela 8).
Tabela 8. Jeziorne JCWP w regionie wodnym DOiPZ
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kod
JCWP
LW10064
LW10066
LW10067
LW10070
LW10934
LW10936
LW10937
LW10941
LW10943
LW10944
LW10945
LW10946
LW10950

Nazwa JCWP
Malcz
Trześniowskie
Łagowskie
Wielicko
Wądół
Będzin
Karskie Wielkie
Rokitno
Sulimierskie
Łubie
Renickie
Myśliborskie
Chłop

Status
JCWP

Ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych

NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
SZCW
SZCW
SZCW
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
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14
15
16

LW10954
LW10957
LW10958

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LW10959
LW10966
LW10967
LW10968
LW10972
LW10982
LW10983
LW10995
LW10996
LW10999
LW11000
LW11008
LW11010
LW11012
LW11014
LW11020
LW11025
LW11028
LW11034
LW11036
LW11041
LW11043
LW11044
LW11045
LW11048
LW11051
LW11052
LW11053
LW11059
LW11061
LW11070
LW11072
LW11081
LW11089
LW11090
LW11091
LW11095
LW11097
LW11101
LW11103
LW20785

58
59
60
61

LW20790
LW20792
LW20793
LW20794

Sitno Wielkie
Jezierzyca
DobropolskieGolenickie
Czernikowskie
Kozie
Postne
Marwicko
Ostrowiec
Narost
Morzycko
Jeleoskie
Mętno
Ostrów
Kiełbicze
Strzeszowskie
Dołgie
Długie
Dłużec
Wełtyoskie
Barlineckie
Płoo
Miedwie
Piaseczno
Będgoszcz
Binowskie
Glinna
Żelewo
Wierzchucice
Iosko
Krzemieo
Wisola
Raduo
Klukom
Korytowo
Sierakowo
Pełcz
Gardzko
Kamienny Most
Chociwel
Marianowskie
Szadzko
Piasno
Świdwie
Myśliborskie
Wielkie
Lechickie
Nowogardzkie
Przybiernowskie
Ostrowo

NAT
NAT
NAT

zagrożona
zagrożona
zagrożona

NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
SZCW
NAT
SZCW
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona

SZCW
SZCW
NAT
NAT

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

LW20795
LW20798
LW20802
LW20805
LW20807
LW20809
LW20810
LW20811
LW20812
LW20813
LW20817
LW20818
LW20820
LW20824
LW20827
LW20832
LW20834
LW20837
LW20843
LW20845
LW20846
LW20848
LW20849
LW20853
LW20854
LW20855
LW20856
LW20857
LW20865
LW20867
LW20870
LW20871
LW20879
LW20887

96
97
98
99
100
101
102

LW20895
LW20896
LW20899
LW20902
LW20904
LW20905
LW20909

103

LW20910

104
105
106
107
108
109

LW20912
LW20926
LW20931
LW20935
LW20942
LW20943

Piaski
Okonie
Czajcze
Domysłowskie
Koprowo
Liwia Łuża
Resko
Klęckie
Bystrzyno Wielkie
Bystrzyno Małe
Oparzno
Dołgie
Zaraosko
Gągnowo
Przytoo
Klępnickie
Węgorzyoskie
Zajezierze
Ostrowiec
Bucierz
Czaple
Brzeźnia
Żabice
Dłusko
Woświn
Mielno
Sambórz Duży
Okrzeja
Resko Przymorskie
Kamienica
Wielatowo
Trzebiechowo
Dębno
Bobięcioskie
Wielkie
Kwiecko
Kamienno
Chlewo
Nicemino
Jamno
Parnowskie
Lubiatowo
Północne
Lubiatowo
Południowe
Bukowo
Skąpe
Studzieniczno
Koscielne
Obłęże
Łętowskie

NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW
SZCW
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
SZCW
SZCW
NAT
NAT
NAT
SZCW

zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

SZCW
SZCW
NAT
NAT
SZCW
SZCW
NAT

zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona

SZCW

zagrożona

NAT
NAT
SZCW
NAT
NAT
NAT

zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
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NAT
zagrożona
110 LW20950 Kopao
NAT
niezagrożona
111 LW20951 Wicko
NAT
zagrożona
112 LW90084 Modła
SZCW
zagrożona
113 LW90329 Dąbie
źródło: opracowanie własne GIG na podstawie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

83 spośród całości (113) to naturalne JCWP. Tylko 34 JCWP są niezagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Na uwagę zasługuje również bardzo niewielki odsetek monitorowanych jeziornych
JCWP.
Podstawą zaopatrzenia ludności w wodę są w głównej mierze wody podziemny, a wykaz wód
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w
regionie wodnym DOiPZ zawiera jedynie dwie pozycje:



RW600025197679 – Płonia na jez. Miedwie z Miedwinką i dopł. z Bielkowa,
RW6000211971 – Odra od Odry Zachodniej do Parnicy.

Wody przejściowe i przybrzeżne
Dla regionu wodnego DOiPZ wyznaczono 4 przejsciowe (TW) i 4 przybrzeżne (CW) części wód (Tabela
9).
Tabela 9. Przejściowe i przybrzeżne JCWP w regionie wodnym DOiPZ

Lp. Kod JCWP
1
2
3
4
5
6
7
8

TWVWB6
TWIWB9
TWIWB8
TWVWB7
CWIIIWB9

Nazwa JCWP

Ujście Dziwny
Zalew Kamieoski
Zalew Szczecioski
Ujście Świny
Dziwna - Świna
Sarbinowo
CWIIWB8
Dziwna
Jarosławiec
CWIIIWB7
Sarbinowo
Rowy - Jarosławiec
CWIIWB6W
Zachód

status
JCWP

aktualny stan ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
JCWP
środowiskowych

SZCW

zły

zagrożona

NAT

zagrożona

SZCW

zły
zły
zły

NAT

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

NAT

zły

zagrożona

SZCW

zagrożona
zagrożona

źródło: opracowanie własne GIG na podstawie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Ocena stanu i potencjału ekologicznego dla JCWP dokonana została na podstawie wartości
uśrednionych ocen wykonanych dla elementów biologicznych, hydromorfologicznych oraz
fizykochemicznych. Biologicznymi wskaźnikami jakości wód, które powodowały klasyfikację stanu lub
potencjału ekologicznego poniżej dobrego były: chlorofil-a i biomasa fitoplanktonu oraz liczebnośd
organizmów makrozoobentosowych. Natomiast o nieosiągnięciu żądanej oceny warunków
fizykochemicznych decydowały przede wszystkim wyniki badao przeźroczystości wód i wskaźników
substancji organicznych (OWO).
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Dla oceny stanu chemicznego tych wód nie stwierdzono przekroczeo środowiskowych norm jakości
dla 21 substancji priorytetowych oraz 8 innych substancji zanieczyszczających na podstawie czego
oceniono stan chemiczny jako dobry.
Wody podziemne
Wody podziemne są najczęściej spotykanym źródłem zaopatrzenia w wodę w obszarze działania
RZGW w Szczecinie. W regionie wodnym DOiPZ zwykłe wody podziemne eksploatowane są głównie z
utworów czwartorzędowych. Wysoki stopieo poboru wód z utworów czwartorzędowych
podyktowany jest ich szerokim rozprzestrzenieniem, względnie niewielkimi kosztami wykonania
studni, oraz korzystnymi na ogół warunkami zasilania. Problemem przy poborze wody ze
wspomnianych utworów może byd łatwośd zanieczyszczenia warstwy wodonośnej i związana z tym
koniecznośd ustanowienia - czasami na znacznej powierzchni - stref ochronnych ujęd wody. Należy
podkreślid, iż w regionie wodnym DOiPZ zasoby wód podziemnych występujące w utworach
trzeciorzędowych, kredowych i jurajskich są wielokrotnie niższe od zasobów wód czwartorzędowych.
Stanowią one około 10% udokumentowanych zasobów wód.
Podstawę zaopatrzenia regionu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi stanowią ujęcia wód
podziemnych, wyjątek stanowi miasto Szczecin, dla którego podstawowym źródłem zaopatrzenia w
wodę jest ujęcie wód powierzchniowych z jeziora Miedwie wraz z awaryjnym ujęciem "Kurów" na
Odrze Zachodniej. Dla pełnego zaopatrzenia miasta w wodę eksploatowane są również,
uzupełniająco lub awaryjnie, ujęcia wód podziemnych: "Świerczewo", "Pilchowo", "1-go Maja" oraz
"Arkonka". Zaopatrzenie w wodę pozostałych miejscowości regionu wodnego opiera się wyłącznie na
ujęciach wód podziemnych.
Poza ujęciami komunalnymi i wiejskimi woda podziemna pobierana jest również przez podmioty
użytecznośi publicznej i przedsiębiorstwa gdzie ze względów technologicznych wymagana jest jej
wysoka jakośd wód. Zasoby wód podziemnych rozmieszczone są nierównomiernie. Występują
obszary ubogie w wodę o wyraźnie, w stosunku do otoczenia, zwiększonym jej zapotrzebowaniu. Jest
to przyczyną istotnych trudności w zaopatrzeniu w wodę, likwidowanym poprzez przerzuty wody z
odległych nieraz ujęd. Sytuacja ta spowodowała koniecznośd zaopatrzenia takich miast jak Szczecin,
Koszalin czy Kołobrzeg w wodę o zadowalającej jakości i wystarczających ilościach, z miejsc
położonych daleko od nich.45
Podstawą do oceny stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych było Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. 2008 143 poz. 896). Aktualnie ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych
przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 r. poz.
85). Ocena stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych wykonywana została na podstawie
danych z punktów pomiarowych i w oparciu o klasyfikację wód (klasy I, II i III oznaczają dobry stan
chemiczny, a klasy IV i V – słaby stan chemiczny). Ocenę stanu ilościowego wód podziemnych
przeprowadzono przez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych jednolitej części wód
podziemnych i interpretację wyników badao położenia zwierciadła wód podziemnych. W
45

http://www.rzgw.szczecin.pl/ - dostęp 08.08.2016
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analizowanym obszarze wyznaczonych zostało 13 JCWPd zestawionych w poniższej tabeli (Tabela 10)
oraz rysunku (Rysunek 7). Wszystkie znajdują się w wykazie JCWPd wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Tabela 10. JCWPd w regionie wodnym DOiPZ
lp.

kod JCW

czy jednolita
część wód jest
monitorowana?

stan
ilościowy

stan
chemiczny

ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

1

GW60001

monitorowana

słaby

słaby

zagrożona

2

GW60002

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

3

GW60003

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

4

GW60004

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

5

GW60005

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

6

GW60006

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

7

GW60007

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

8

GW60008

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

9

GW60009

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

10

GW600010

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

11

GW600023

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

12

GW600024

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

13

GW600058

monitorowana

dobry

dobry

niezagrożona

źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Rysunek 7. JCWPd w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
źródło: Opracowanie własne GIG
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Zgodnie z RDW głównymi celami środowiskowymi dla wód podziemnych sa:





osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego dla wód podziemnych,
nie pogarszanie stanu części wód,
zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowania zrzutu substancji priorytetowych,
spełnienie wymagao specjalnych dla obszarów chronionych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami stan ilościowy i
chemiczny dwunastu JCWPd na analizowanym terenie zaklasyfikowano jako dobry. Tylko w
przypadku JCWPd GW60001 zarówno stan ilościowy jak i chemiczny został oceniony jako słaby - jest
to też jedyna JCWPd zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd GW60001
ustalono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 RDW – Przedłuzenie terminu osiągnięcia dobrego
stanu wód na rok 2027, ze względu na brak możliwości technicznych ograniczenia poboru wody. W
wyniku nadmiernego poboru wód podziemnych w graniac JCWPd nr 1 wystąpiła ingresja wód
morskich oraz ascenzja wód słonych (solanek) z podłoża mezozoicznego. Intensywan eksploatacja
wód podziemnych na wyspie Uznam spowodowała zmianę kierunków przepływu wód podziemnych,
powodująca dopływ wód powierzchniowych z Zalewu Szczecioskiego i Kanału Piastowskiego.W
programie działao ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania
ograniczające wielkośd poboru wody. Jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest
zbyt krótki,aby mogła nastąpid poprawa stanu wód. Poprawa stanu wód przewidywana jest w dalszej
perspektywie czasowej, po zrealiowaniu inwestycji umożliwiających, miedzy innymi, dostarczenie
wody z poza granich tej części wód.
Największy wpływ na zjawisko suszy hydrogeologicznej mają ujęcia stale lub awaryjnie zaopatrujące
w wodę miejscowości Świnoujście, Międzyzdroje, Szczecin, Białogard, Koszalin, Kołobrzeg. W wyniku
eksploatacji ujęd w rejonach tych zauważalne są obniżenia zwierciadła wód podziemnych w
poziomach użytkowych. Pobory wód podziemnych w skali regionu wynoszą 2 597,2 tys. m3/d, co
stanowi średnio 9,5% ustalonych zasobów gwarantowanych (Ustalenie możliwych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych i przeprowadzenie bilansu wodno-gospodarczego z
uwzględnieniem oddziaływao z wodami powierzchniowymi). Najwyższe pobory wód podziemnych
stwierdzono w rejonach, w których znajdują się wcześniej wymienione ujęcia komunalne Szczecina,
Koszalina i Kołobrzegu. Stopieo wykorzystania zasobów gwarantowanych względem poborów
rzeczywistych w rejonach jest zróżnicowany. Deficyt zasobów występuje w pasie nadmorskim, gdzie
pobór aktualny i prognozowany jest na poziomie obliczonych zasobów gwarantowanych46.
Morze Bałtyckie
Cele jakościowe dla Morza Bałtyckiego oraz metoda ich osiągnięcia wynikają z ustawy Prawo wodne
(Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie strategii morskiej
(2008/56/WE). Zgodnie z powyższymi dokumentami dobry stanu środowiska wód morskich należy
osiągnąd do roku 2020.

46

Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW
Szczecin, Szczecin 2016
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Stan jakościowy wód południowej części Morza Bałtyckiego scharakteryzowany przez GIOŚ
na podstawie 4 z 11 wymaganych cech monitoringowych w 2012 roku wskazuje „koniecznośd
poprawy stanu środowiska południowego Bałtyku w zakresie cech presji, głównie poprzez
ograniczenie dopływu substancji biogenicznych oraz metali ciężkich, co w rezultacie powinno
przełożyd się na poprawę stanu środowiska.
Zjawisko suszy
Występowanie zjawiska suszy w aspekcie historycznym oraz przestrzenna analiza narażania na
poszczególne rodzaje suszy przedstawione zostały szczegółowo w dokumencie pn. „Analiza
historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW
Szczecin”.
Zgodnie z definicją podawaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paostwowy Instytut
Badawczy (IMGW-PIB): „Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępnośd
wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska
ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego
regionu”47.
Na zjawisko suszy składają się cztery etapy rozwoju, które wyróżnid można z uwagi na warunki
meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze. Suszę
dzielimy na:
 meteorologiczną – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do
danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych
uwilgotnienia,
 rolniczą – okres, w którym wilgotnośd gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb
wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie,
 hydrologiczną – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w
przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie
poziomu zalegania wód podziemnych,
 susza hydrogeologiczna – rozumiana jako następstwo przedłużającej się suszy hydrologicznej,
powiązana z okresami pojawiania się niżówek w wodach podziemnych i czasu ich trwania
powyżej 3 miesięcy.
 w sensie gospodarczym – będącą skutkiem wymienionych procesów fizycznych odnoszącą się
do zagadnieo ekonomicznych w obszarze działalności człowieka dotkniętego suszą.
Do opisu poszczególnych rodzajów suszy i ich oceny oraz przestrzennego zróżnicowania w PPSS
wykorzystano następujące wskaźniki:






47

atmosferyczna – wskaźniki meteorologiczne: EDI, RPI, SPI, HTC, SPEI, CDI,
rolnicza – wskaźników meteorologiczne oraz pokrycie terenu, zawartośd wody w glebie, czy
też typ i rodzaj gleby: KBW, CMI, fAPAR,
hydrologiczna – wskaźniki hydrologiczne: ThML, FDC, wskaźnik niedoboru dynamicznych
zasobów wodnych, wskaźnik intensywności niżówki, wskaźnik procentowy występowania
niżówek i wskaźnik „mieszany” tj. WEI+,
hydrogeologiczna – w oparciu o wskaźnik „kn”.

www.posucha.imgw.pl
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Na podstawie wskaźników oraz elementów środowiskowych, przestrzennych i gospodarczych (np.
stopieo lesistości, rozwinięcia sieci melioracyjnych, retencji obszaru itp.) dokonano hierarchizacji i
przeprowadzono ocenę narażenia na poszczególne rodzaje suszy, która przedstawia się w sposób
następujący:
Susza atmosferyczna – uwzględniono stopieo zagrożenia suszą, stopieo wrażliwości na skutki
wystąpienia suszy odzwierciedlający potrzeby wodne, stopieo odporności obszaru na łagodzenie
skutków suszy – wielkośd potencjalnej zdolności retencyjnej – narażone są w zasadzie wszystkie
gminy poza gminami położonymi w rejonie Zalewu Szczecioskiego. Stopieo narażenia pozostałych
gmin na suszę atmosferyczną oscyluje między umiarkowanym, a znacznym, ani jedna gmina nie jest
narażona na ten rodzaj suszy w stopniu najwyższym.
Susza rolnicza – uwzględniono stopieo zagrożenia gleb suszą, stopieo wrażliwości na skutki
zagrożenia suszą w rolnictwie, suszy w rolnictwie – narażone są przede wszystkim obszary
środkowych i dolnych części zlewni rzek Przymorza oraz odcinka ujściowego Odry, aż do Szczecina,
wraz ze zlewniami Gowienicy, Płoni, Gunicy i częściowo Iny, w rejonie jezior Dąbie i Miedwie. Do
najbardziej narażonych miast należą Świnoujście i Police. Jedynie obszar wiejski gminy Dębno i
miasto Myślibórz nie są narażone na ten rodzaj suszy i charakteryzują się mało istotnym stopniem
narażenia na skutki suszy rolniczej.
Susza hydrologiczna – uwzględniono stopieo zagrożenia suszą hydrologiczną, będący wartością
równą wartości obliczonej dla wskaźnika zagrożenia niżówką, stopieo wrażliwości na skutki
zagrożenia suszą hydrologiczną, będący wartością średnią ważoną z wartości obliczonych dla
poszczególnych wskaźników, stopieo odporności obszaru na łagodzenie skutków suszy, stopieo
potencjalnej zdolności retencyjnej – częściowo odpowiada rozkładowi przestrzennemu stopnia
narażenia na suszę atmosferyczną z tym, że wszystkie bez wyjątku gminy położone wzdłuż biegu Odry
są w sposób szczególny narażone na ten rodzaj suszy. Jej największe nasilenie obserwuje się na
obszarze między dopływami Pniewą i Rurzycą. Ponadto największy stopieo narażenia na susze
hydrologiczną występuje w górnych częściach zlewni Małej Iny, w rejonie jeziora Miedwie, a także
częściowo w środkowej i górnej części zlewni rzeki Grabowej, m.in. na obszarze gminy Polanów.
Najmniej istotnym stopniem narażenia na suszę hydrologiczną charakteryzują się obszary gmin
położonych bezpośrednio na wybrzeżu od Kamienia Pomorskiego, aż do Kołobrzegu, a także
częściowo zlewnia Parsęty.
Susza hydrogeologiczna – uwzględniono podatności obszaru na suszę hydrogeologiczną, stopieo
aktualnego wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych w układzie rejonów wodnogospodarczych, występowanie obniżeo położenia zwierciadła wód podziemnych wywołanych
eksploatacją ujęd, poziom rezerw zasobów wód podziemnych, stan jednolitych części wód
podziemnych, rozmieszczenie ekosystemów od wód zależnych – najbardziej narażone są gminy
położone na zachodzie regionu wodnego DOiPZ, w rejonie Zalewu Szczecioskiego i jezior Dąbie i
Miedwie, tj. m.in. Świnoujście, Międzyzdroje i Gryfino. Również niewielki obszar na wschodzie
regionu wodnego tj. obszar gminy Malechowo, charakteryzuje się najwyższym stopniem narażenia na
suszę hydrogeologiczną.
Rysunki z obszarami narażonymi przedstawiono w załączniku 1.
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Wykonana analiza stopnia narażenia na suszę dla obszaru RZGW Szczecin posłużyła do przełożenia i
określenia stopnia narazenia na suszę dla poszczególnych gmin w obszarze jego działania. Umożliwiło
to nie tylko wytypowanie użytkowników, których może dotyczyd problem braku wody w przypadku
wystąpienia poszczególnych rodzajów suszy, ale również dostosowad zakres przestrzenny zadao
zdefiniowanych w PPSS do odpowiednich obszarów.
W poniższej tabeli przedstawione zostało przestrzenne narażenie w czterostopniowej skali (1 – mało
istotne, 2 – umiarkowane, 3 – znaczące, 4 – bardzo znaczące) na poszczególne rodzaje suszy (Tabela
11).
Tabela 11. Narażenie gmin na poszczególne rodzaje suszy
Nazwa gminy
Tychowo - obszar wiejski
Białogard (gm. miejska)
Białogard
Karlino - miasto
Karlino - obszar wiejski
Tychowo - miasto
Kołczygłowy
Lipnica
Miastko - miasto
Miastko - obszar wiejski
Trzebielino
Tuchomie
Bierzwnik
Drawno - obszar wiejski
Krzęcin
Pełczyce - obszar wiejski
Choszczno - miasto
Choszczno - obszar wiejski
Pełczyce - miasto
Recz - miasto
Recz - obszar wiejski
Koczała
Czaplinek - obszar wiejski
Drawsko Pomorskie - miasto
Drawsko Pomorskie - obszar
wiejski
Kalisz Pomorski - obszar
wiejski
Ostrowice [cz.2]
Goleniów - miasto
Goleniów - obszar wiejski
Maszewo - miasto
Maszewo - obszar wiejski
Nowogard - miasto
Nowogard - obszar wiejski
Osina
Przybiernów
Stepnica
Kostrzyn nad Odrą
Bogdaniec
Lubiszyn

Narażenie atmosferyczna
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3

Narażenie rolnicza
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
2
2
2
3
2
2
2

Narażenie hydrologiczna
2
1
2
1
2
3
2
2
3
3
3
2
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
2
3
3

Narażenie hydrogeologiczna
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

2

3

3

2

2
3
2
3
2
3
2
2
2
1
2
3
3

2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3

2
4
2
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3

2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
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Witnica - obszar wiejski
Brojce
Gryfice - miasto
Gryfice - obszar wiejski
Karnice
Płoty - miasto
Płoty - obszar wiejski
Rewal
Trzebiatów - miasto
Trzebiatów - obszar wiejski
Banie
Cedynia - miasto
Cedynia - obszar wiejski
Chojna - miasto
Chojna - obszar wiejski
Gryfino - miasto
Gryfino - obszar wiejski
Mieszkowice - miasto
Mieszkowice - obszar
wiejski
Moryo - miasto
Moryo - obszar wiejski
Stare Czarnowo
Trzciosko-Zdrój - miasto
Trzciosko-Zdrój - obszar
wiejski
Widuchowa
Dziwnów - miasto
Dziwnów - obszar wiejski
Golczewo - miasto
Golczewo - obszar wiejski
Kamieo Pomorski - miasto
Kamieo Pomorski - obszar
wiejski
Międzyzdroje - miasto
Międzyzdroje - obszar
wiejski
Świerzno
Wolin - miasto
Wolin - obszar wiejski
Kołobrzeg (gm. miejska)
Dygowo
Gościno
Kołobrzeg
Rymao
Siemyśl
Ustronie Morskie
Polanów - obszar wiejski
Będzino
Biesiekierz
Bobolice - miasto
Bobolice - obszar wiejski
Manowo
Mielno
Polanów - miasto
Sianów - miasto

3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
2

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
1
2

3
3
2
3
1
2
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
4
2
2

3
3
3
2
3

2
2
2
2
1

4
3
3
3
3

3
3
3
2
2

3
2
2
2
2
2
2

2
1
2
2
2
2
2

4
1
1
2
2
1
2

3
1
2
2
2
2
2

2
2

3
2

2
3

3
3

2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2

2
1
2
2
2
2
2
3
2
1
3
1
2
2
3
3
2
2
3

2
3
3
1
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
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Sianów - obszar wiejski
Świeszyno
Bytnica
Gubin
Maszewo
Łobez - miasto
Łobez - obszar wiejski
Radowo Małe
Resko - miasto
Resko - obszar wiejski
Węgorzyno - miasto
Węgorzyno - obszar wiejski
Dobra - obszar wiejski
Dobra - miasto
M. Koszalin
Słupsk
M. Słupsk
M. Szczecin
M. Świnoujście
Barlinek - obszar wiejski
Boleszkowice
Dębno - obszar wiejski
Myślibórz - obszar wiejski
Nowogródek Pomorski
Barlinek - miasto
Dębno - miasto
Myślibórz - miasto
Dobra (Szczecioska)
Kołbaskowo
Nowe Warpno - miasto
Nowe Warpno - obszar
wiejski
Police - miasto
Police - obszar wiejski
Bielice
Kozielice
Lipiany - miasto
Lipiany - obszar wiejski
Przelewice
Pyrzyce - miasto
Pyrzyce - obszar wiejski
Warnice
Postomino
Sławno
Darłowo (gm. miejska)
Sławno (gm. miejska)
Darłowo
Malechowo
Cybinka - miasto
Cybinka - obszar wiejski
Górzyca
Ośno Lubuskie - obszar
wiejski
Rzepin - miasto
Rzepin - obszar wiejski
Słubice - miasto

3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
1
1

3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2

3
3
3
1
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
3
3
3
3

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2

2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3

2
3
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3

3
3
3
3
3
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Słubice - obszar wiejski
Ustka (gm. miejska)
Dębnica Kaszubska
Kępice - miasto
Kępice - obszar wiejski
Kobylnica
Ustka
Stargard Szczecioski
Stargard Szczecioski
Chociwel - miasto
Chociwel - obszar wiejski
Dobrzany - miasto
Dobrzany - obszar wiejski
Dolice
Iosko - miasto
Iosko - obszar wiejski
Kobylanka
Marianowo
Stara Dąbrowa
Suchao - miasto
Suchao - obszar wiejski
Strzelce Krajeoskie - obszar
wiejski
Sulęcin - obszar wiejski
Torzym - miasto
Torzym - obszar wiejski
Biały Bór - obszar wiejski
Szczecinek
Borne Sulinowo - obszar
wiejski
Barwice - miasto
Barwice - obszar wiejski
Grzmiąca
Świdwin (gm. miejska)
Brzeżno
Połczyn-Zdrój - miasto
Połczyn-Zdrój - obszar
wiejski
Rąbino
Sławoborze
Świdwin
Lubrza
Łagów

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2

3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3

3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
1
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3

2
4
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3

4
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

3
3
2
3
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2

3
3
2
3
3
3
3

2
2
1
2
2
2
2

3
2
3
3
3

3
3
2
3
3

3
3
3
3
3

3
2
2
1
2

źródło: opracowanie własne GIG na podstawie Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów
jej występowania w obszarze RZGW Szczecin, 2016

4.4. Powietrze. Jakość powietrza względem wymogów ochrony
zdrowia
Ocena jakości powietrza była prowadzona na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), natomiast klasyfikacja stref dokonana został w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914).
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Ze zbiorczych danych udostępnionych przez GUS wynika, że na przestrzeni XXI nie nastąpiły w Polsce
znaczące zmiany rocznych poziomów emisji głównych zanieczyszczeo powietrza. Wyjątkiem jest SO2,
którego emisja w stosunku do roku 2000 spadła o prawie połowę.
Pył zawieszony
Przekroczenia dopuszczalnych stężeo PM10 i PM2,5 są najważniejszym problemem jakości powietrza
w Polsce. Głównie na terenach dużych miast oraz aglomeracji odnotowad można przekroczenia norm
dobowych (PM10) jak i norm rocznych (PM10 oraz PM2,5). Przekroczenia dopuszczalnych dobowych
stężeo pyłu zawieszonego mają miejsce zwykle w okresie zimowym. Najważniejszymi przyczynami są
ogrzewanie budynków indywidualnych, a następnie niekorzystne warunki meteorologiczne w trakcie
badao oraz emisja związana z ruchem komunikacyjnym. Mniejsze znaczenie ma emisja z zakładów
przemysłowych, ciepłowni i elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowych.
PM10
Zgodnie z wymogami prawnymi, w rocznej ocenie jakości powietrza zawartośd PM10 nie powinna
przekraczad uśrednionej 24-godzinnej wartości pomiarowej 50 μg/m3 więcej niż przez 35 dni w roku.
Drugim kryterium jest średnioroczna wartośd 40 μg/m3. W 2012 roku spośród 46 stref podlegających
ocenie pod względem 24-godzinnych stężeo PM10, 38 stref zostało zaliczonych do klasy C , a tylko 8
do klasy A . W roku 2013 do klasy A zaliczono 46 stref, a 10 pozostałych – do klasy C. Do klasy C
należą strefy w prawie całym obszarze Polski – z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego,
warmiosko-mazurskiego i podlaskiego, a także miasta Zielona Góra i Aglomeracji Trójmiejskiej.
Według kryterium stężeo średnich rocznych 29 stref zaliczono do klasy A, natomiast 17 stref
zaliczono do klasy C. Te ostatnie strefy leżą na terenie województw centralnej i południowej części
Polski. 10 stref zaliczonych w 2013 roku do klasy A wg kryterium 24-godzinnych PM10 to zarazem
strefy, w których nie występują przekroczenia stężeo średniorocznych. Z tego względu zaliczono je
sumarycznie do klasy A pod względem jakości powietrza jeśli chodzi o stężenia PM10. Według
raportu GIOŚ o stanie środowiska w Polsce udział ludności narażonej na ponadnormatywne
oddziaływanie PM10 jest w Polsce znacząco większy niż średnia europejska (większy jest tylko w
Bułgarii i Rumunii). Niezależnie od tego, że liczba stref zaliczona do klasy C była w 2013 roku mniejsza
niż w roku poprzednim, nie można mówid o malejącej tendencji narażenia ludzi na PM10. Z danych
gromadzonych systematycznie od roku 2000 wynika, że wskaźnik narażenia mieszkaoców aglomeracji
miejskich od kilkunastu lat oscyluje wokół wartości 35 µg/m3.
PM2,5
Zgodnie z wymogami prawnymi, w rocznej ocenie jakości powietrza średnioroczna zawartośd PM2,5
nie powinna przekraczad 25 μg/m3. W roku 2013 przyjęto margines tolerancji 1 μg/m3, tj. jako
wartośd ustalono 26 μg/m3. Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2013
liczony jako średnia z lat 2011-2013 wyniósł 25 µg/m3. Wartośd wskaźnika znacząco przekraczała
wartośd pułapu stężenia ekspozycji, wynoszącą 20 μg/m3 i będącą w tym względzie standardem
jakości powietrza, który należało osiągnąd do roku 2015. Wskaźnik ten również znacząco przekracza
krajowy cel redukcji narażenia na pył PM2,5 wynoszący 18 μg/m3, planowany do osiągnięcia do roku
2020. W 2012 roku tylko 2 miasta i 2 aglomeracje osiągnęły krajowy cel redukcji narażenia na pył
PM2,5 w tym miasto Koszalin.
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Wg danych za rok 2013 rok, spośród 46 stref w kraju, 22 strefy zaliczono do klasy A, tzn. nie
stwierdzono wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeo średnich
rocznych w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i ponadto kujawsko-pomorskim,
lubelskim, warmiosko-mazurskim wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A.
Benzo(a)piren (BaP) oznaczany w pyle zawieszonym PM10
Wg oceny jakości powietrza za 2013 rok, jak i za lata 2012 i 2011, tylko 4 z 46 stref w kraju należały
do klasy A. Były to: strefa lubelska, Aglomeracja Lubelska, strefa podlaska i miasto Toruo. Pozostałe
42 strefy zostały zakwalifikowane do klasy C. Ponadnormatywne zanieczyszczenie BaP wynika z
powszechnego stosowania paliw stałych w gospodarstwach domowych.
Ponieważ źródłem zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem jest niepełne spalanie paliw,
najwyższe stężenia benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
występują w okresie jesienno-zimowym na terenach charakteryzujących się silną koncentracją
zabudowany, gdzie domy lub mieszkania są ogrzewane indywidualnie węglem lub drewnem.
Najwyższe stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym w powietrzu występują w Europie Środkowej
i jest to związane głównie z dużym zużyciem paliw stałych do celów grzewczych w mieszkalnictwie.
Emisje BaP z transportu i przemysłu mają znaczenie marginalne.
Ozon
Zgodnie z wymogami prawnymi, w rocznej ocenie jakości powietrza zawartośd O3 nie powinna
przekraczad uśrednionej 8-godzinnej wartości pomiarowej 120 μg/m3 więcej niż przez 25 dni w roku,
w uśrednieniu dla okresu 1-3 lat. W kontekście długoterminowego celu środowiskowego Polski,
wartośd 120 μg/m3 w pomiarze 8-godzinnym to wartośd docelowa.
W ocenach za lata 2012 i 2013, z 46 stref podlegających ocenie pod kątem kryteriów dla ochrony
zdrowia, 40 stref zaliczono dla klasy A natomiast 6 stref – do klasy C. Klasyfikacja stref dla 2013 r.
odbiega w pewnym stopniu od klasyfikacji dla 2012 r. Przy zachowanej tej samej liczbie stref w klasie
C (6), strefy wielkopolska i kujawsko-pomorska zmieniły w 2013 roku w porównaniu z rokiem 2012
klasę z C na A, podczas gdy klasa Aglomeracji Wrocławskiej i miasta Opola zmieniła się z A w 2012 na
C w 2013. Można zatem uznad, że problem przekraczania docelowego stężenia ozonu dotyczy
głównie południowo-zachodniej i środkowej Polski. Generalnie, poziom narażenia ludności polskich
aglomeracji na ozon oscyluje od kooca lat 90-ch ubiegłego stulecia wokół wartości 3000 µg/m3 i jest
nieco niższy od średniej europejskiej.
Ozon, jako zanieczyszczenie wtórne powstające w wyniku reakcji fotochemicznych, charakteryzuje się
innym rozkładem stężeo w powietrzu niż pozostałe zanieczyszczenia. Przekroczenia wartości
normatywnej stężeo ozonu (poziomu docelowego), odnotowane na stanowiskach pomiarowych, z
reguły obejmują większy obszar strefy niż dla zanieczyszczeo pierwotnych.
Analizowany region charakteryzuje się średnim stopniem zanieczyszczenia powietrza. Na znacznym
obszarze województwa stężenia zanieczyszczeo są niskie i nie stwierdza się przekroczeo
dopuszczalnych poziomów substancji. Do głównych gałęzi przemysłu, stanowiących źródło emisji
punktowych zalicza się przemysł energetyczny, chemiczny i drzewny, a także produkcję spożywczą, w
tym głównie przemysł browarniczy i rybołówstwo. Głównym źródłem emisji powierzchniowej są
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lokalne kotłownie i indywidualne paleniska domowe. Natomiast emisja liniowa to emisja pochodząca
z ruchu komunikacyjnego. Zalicza się tu zarówno transport drogowy i kolejowy, jak i wodny
(śródlądowy i morski). Największe zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi stwarza
transport drogowy. Obszarami najbardziej narażonymi na emisję liniową są tereny miejskie, gdzie
często główne drogowe ciągi komunikacyjne prowadzą przez ich centra, powodując znaczne
pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego.
W roku 2014, przekroczenie obowiązujących standardów jakości powietrza w województwie
zachodniopomorskim, które swoim obszarem obejmuje zdecydowaną większośd analizowanego
obszaru, dotyczyło dwóch zanieczyszczeo: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle
benzo(a)pirenu. Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie wartości stężeo tych dwóch
zanieczyszczeo rejestrowano w okresach grzewczych. Jako główną przyczynę tych przekroczeo
wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkao.

4.5. Klimat
W Europie i na świecie coraz bardziej odczuwalne stają się skutki zmian klimatu. Średnia temperatura
na świecie, która obecnie wynosi ok. 0,8°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, w dalszym
ciągu rośnie. Globalnemu wzrostowi temperatury towarzyszy powszechne topnienie śniegu i lodu
oraz podnoszenie się poziomu oceanów.
Niezależnie od sporów co do tempa i skali przyszłych globalnych zmian klimatu, na ogół nie
kwestionuje się ani realności tego zjawiska, ani jego antropogenicznych przyczyn powstawania,
przejawiających się m.in. stale rosnącą emisją gazów cieplarnianych.
Ocieplanie się klimatu jest wyraźne; szczególnie od 1950 r. wiele obserwowanych zmian zachodzi w
skali niespotykanej od dziesięcioleci czy wręcz tysiącleci. Przejawem globalnego ocieplenia ,jest
wzrost średniej globalnej temperatury powietrza i temperatury oceanów, powszechne topnienie
śniegu i lodu, oraz podnoszenie się globalnego średniego poziomu morza. Średnia temperatury na
naszym globie w latach 1880-2012 wzrosła o 0,85°C (trend liniowy, określony na podstawie wielu
zbiorów danych), przy czym obszary lądowe na obu półkulach ocieplały się szybciej niż oceany, na co
wskazują wieloletnie dane obserwacyjne. W Polsce również obserwowane są zmiany klimatu, których
przejawami są przede wszystkim: wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, zmiana struktury
opadów atmosferycznych oraz zwiększenie częstości występowania zjawisk ekstremalnych. Trend
wzrostowy jest widoczny zarówno na stacjach meteorologicznych położonych na obrzeżach miast, jak
i tych usytuowanych w obszarach ograniczonych wpływów antropogenicznych, jak np. nad Bałtykiem.
Istotą problemów związanych ze zmianami klimatycznymi nie jest sam wzrost temperatury, lecz
towarzyszące mu zjawiska pogodowe takie jak zmiana struktury opadów atmosferycznych oraz
zwiększenie częstości i nasilenie się zjawisk ekstremalnych. W porównaniu z poprzednim stuleciem, w
Polsce coraz częściej zdarzają się uciążliwe dla środowiska i dla społeczeostwa fale upałów. Z drugiej
strony, pomimo wzrostu średniej temperatury rocznej oraz spadku liczby dni mroźnych, nieco
zwiększa się długośd okresów mroźnych. Wydłużyły się również okresy suszy, ale równocześnie
zwielokrotniła się liczba dni z opadami o dużym natężeniu. To ostatnie zjawisko przyczyniło się do
zwiększenia liczby i skali nagłych powodzi o zasięgu lokalnym, wywołujących duże szkody w
drzewostanach, zjawiska osuwiskowe, a na terenach zurbanizowanych - podtopienia i zalania.
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Zwiększa się częstotliwośd i nasilenie wezbrao sztormowych na wybrzeżu bałtyckim. Niebezpiecznym
zagrożeniem stają się zjawiska pogodowe takie jak huragany i trąby powietrzne. Nasilają się wiatry o
dużych prędkościach, trwające nawet kilka dni. Burzom i ulewom, zwłaszcza na przełomie wiosny i
lata, coraz częściej towarzyszą opady gradu. Powtarzalnym zjawiskiem pogodowym stały się w Polsce
susze, nie tylko letnie ale także i w innych porach roku, którym towarzyszą nie tylko straty w
rolnictwie ale także pożary lasów. Zagrożenie pożarowe rozciągnęło się także na pozostałe pory roku,
zwłaszcza z powodu bezśnieżnych zim.
Efektem zmian klimatu jest zwiększanie się częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych i katastrof. Będzie to miało zapewne istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę
kraju. Przewiduje się wzrost natężenia opadów, co pociągad będzie za sobą prawdopodobieostwo
wystąpienia ryzyka powodzi, podtopieo i osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych,
zboczach dolin rzecznych i na klifach wzdłuż brzegu morskiego. Wzrośnie częstotliwośd
występowania silnych wiatrów i zjawisk atmosferycznych w postaci trąb powietrznych i wyładowao
atmosferycznych. Wraz ze wzrostem temperatury nasilad się będzie zjawisko eutrofizacji wód
śródlądowych i wód przybrzeża. Zwiększad się będą zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresów
termicznych i wzrostu zanieczyszczeo powietrza (np. ozonem). Wzrośnie zapotrzebowanie na energię
elektryczną w porze letniej. Pogorszą się warunki chłodzenia elektrowni cieplnych, co powodowad
może ograniczenia produkcji energii.
Klimat analizowanego regionu charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością. Północnozachodnia częśd ma typowe cechy klimatu morskiego. We wschodniej jego części zaznaczają się cechy
klimatu kontynentalnego, potęgowane wałem morenowym o przebiegu równoleżnikowym w
środkowej części obszaru. Bliskośd morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia lasów kształtują
umiarkowanyklimat charakteryzujący się znaczną wilgotnością powietrza oraz przewagą wiatrów
zachodnich i północno-zachodnich. Regionalne uwarunkowania mikroklimatyczne powodują, że
województwo obszar narażony jest na częste występowanie silnych wiatrów, szczególnie w obszarze
nadmorskim. Wiatry z kierunków północno-zachodniego i północno-wschodniego oddziałując na
wody wysoko wypełnionych akwenów: południowego Bałtyku, Zatoki Pomorskiej i Zalewu
Szczecioskiego mogą powodowad poważne zagrożenia dla stanu bezpieczeostwa
przeciwpowodziowego.48
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, w nadchodzących latach należy spodziewad się w Polsce
utrzymania kierunku zmiany klimatycznej i nasilenia towarzyszących jej niekorzystnych zjawisk.
Szczegółowa analiza zjawiska suszy, w tym ujęcie historyczne problemu, dla obszaru objętego
opracowaniem została przedstawiona w dokumencie „Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z
określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW Szczecin” 49.

48

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2016-2019, Szczecin 2011
49
Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW
Szczecin, RZGW, Szczecin 2016
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4.6. Powierzchnia ziemi (gleby, erozja)
Powierzchnia ziemi umożliwia prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Przede wszystkim stanowi
przestrzeo, zaspokajając w ten sposób jedną z głównych jego potrzeb. Jako zasób do prowadzenia
różnych procesów produkcyjnych, takich jak; uprawa roli, wydobywanie surowców, budowa
infrastruktury mieszkaniowej, transportowej i usługowej, umożliwia rozwój gospodarki. Odpowiednie
zagospodarowanie powierzchni ziemi jest niezwykle ważną umiejętności, gdyż wpływa na
ukształtowanie krajobrazu, fragmentację siedlisk przyrodniczych oraz ekosystemów. W pośredni
sposób ogranicza zanieczyszczenie powietrza, wód oraz utratę funkcji gleby. Region wodny DOiPZ
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gruntów i sposobem ich użytkowania.

Rysunek 8 Użtkowanie terenu w obszarze regionu wodnego DOiPZ i Ücker wg Corine Land Cover
źródło: opracowanie własne GIG na podstawie

Dominują dwa rodzaje gleb bielicowe wytworzone z piasków i glinu oraz gleby zaliczane do gleb
brunatnych wyługowanych, które są wytwarzane z piasków naglinionych i glin zwałowych lekkich.
Gleby brunatne właściwe w niewielkich ilościach występują wzdłuż wybrzeża zachodniopomorskiego.
Udział gospodarstw rolnych o powierzchni 15-50 ha wynosi 17,3%, natomiast udział gospodarstw
powyżej 50 ha wynosi 5%. W porównaniu z innymi regionami, struktura obszarowa rolnictwa na tym
terenie, należy do jednej z najlepszych w kraju. Na obszarze nadmorskim prowadzi się uprawę
jęczmienia, owsa oraz roślin pastewnych. W środkowym pasie regionu uprawia się żyto i ziemniaki
Natomiast na zachodniej części województwa zachodniopomorskiego po północno-zachodnią częśd
województwa lubuskiego prowadzi się uprawę pszenicy i buraków.
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Różnorodnośd gleby, urozmaicona rzeźba tereny oraz korzystne warunki bioklimatyczne wraz z
warunkami wodnymi wpłynęły na urozmaicenie terenu pod względem szaty roślinnej. Około 30%,
czyli znaczna częśd terenu zajmują lasy. Do najczęściej spotykanych lasów zalicza się lasy bukowe typu
nizinnego, lasy łęgowe oraz dąbrowy. Bory sosnowe i mieszane zajmują niewielką powierzchnie.
Wybrzeże Bałtyku porasta roślinnośd wydm nadmorskich. Około 8% zajmują lasy olszowe
i torfowiska, które występują w okolicach Szczecina i Koszalina.
Na degradację gleb wpływa wiele czynników, między innymi zmiany warunków przyrodniczych.
W ostatnich latach zaobserwowano zmiany w stosunkach opadów. Częste występowanie ulew,
powoduje nasilenie procesów erozyjnych. Natomiast susze przyczyniają się do przyśpieszenia
procesów mineralizacji frakcji organicznych. Oba procesy pogarszają kondycje gleby, przez co staje się
ona mniej żyzna. Rozwijająca się urbanizacja oraz infrastruktura transportowa, powoduje
uszczelnienie, które prowadzi do zwiększenia spływu powierzchniowego. W rolnictwie
nieodpowiednie zabiegi agrotechniczne oraz niewłaściwe wykorzystanie środków ochrony roślin
również wpływa negatywnie na środowisko glebowe.

4.7. Krajobraz
Krajobraz regionu wodnego DOiPZ jest bardzo urozmaicony (Rysunek 9). Charakterystyczne dla tego
obszaru jest występowanie długiej strefy pobrzeża Bałtyku wraz z wyspami Uznam i Wolin, szeregiem
jezior mierzejowych oraz rzek przymorskich, rozbudowanego estuarium odrzaoskiego, bagnistego
odcinka dolnego biegu Odry, oraz subglacjalnej rzeźby terenu Pojezierza Zachodniopomorskiego.
Specyficzne warunki takie jak położenie geograficzne, rzeźba terenu, warunki hydrologiczne, klimat,
determinują zróżnicowaną szatę roślinną i bogactwo gatunkowe zwierząt tego obszaru. Dla
zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych na analizowanym obszarze zostało utworzonych
wiele form ochrony przyrody. Obszar regionu zachodniopomorskiego został ukształtowany głównie
przez ostatnie zlodowacenie bałtyckie, które miało miejsce około 11,5 tys. lat temu. W efekcie tego
procesu, na tym obszarze występuje charakterystyczna rzeźba, która ukształtowała krajobraz i
związane z nim typy biotopów.
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Rysunek 9. Fragment Mapy Krajobrazowej Polski dla analizowanego obszaru
Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie http://www.geoportal.gov.pl/

Obszar moren czołowych charakteryzuje pofałdowana rzeźba terenu wraz ze wzgórzami tworzącymi
lokalnie znaczne deniwelacje. Dominującą strukturę geologiczną stanowią formacje moreny dennej.
Licznie na tym obszarze występują bezodpływowe zbiorniki wodne i mokradła. Charakterystycznymi
elementami dla tego terenu są torfowiska, bagienne olsy, rzeki i liczne jeziora rynnowe. Na wyspie
Wolin dominuje pasmo wzniesieo moreny czołowej graniczące na odcinku ok. 15 km z morzem.
Występujące na tym obszarze klify osiągają wysokośd 93 m. Natomiast krajobraz delty Świny
charakteryzuje występowanie kilkudziesięciu bagnistych wysepek, które rozdzielone są licznymi
cieśninami. Kolejnym typem krajobrazu jest pojezierze z polodowcowymi jeziorami, ozami i kemami.
Niewielka częśd Parku zajęta jest przez rozległy obszar sandru (Wapnica-Karnocice). Znacznie mniej
urozmaicony element krajobrazu stanowią rozległe równiny zastoiskowe wokół Zalewu
Szczecioskiego. Obszar doliny Dolnej Odry stanowi jeden z największych obszarów bagiennych (tzw.
bagno fluwiogeniczne) w Europie Zachodniej i Środkowej. Obszar ma charakter równinny, z licznymi
starorzeczami oraz siecią naturalnych i sztucznych kanałów o łącznej długości 200 km. Na tym terenie
znajduje się obszar siedliskowy licznych gatunków ptaków oraz wiele gatunków roślinności bagiennej.
Został tu utworzony Park Doliny Dolnej Odry, a obszar został włączony do sieci NATURA 2000 (Dolna
Odra). Krajobraz doliny Dolnej Odry odznacza się znacznym wpływem dzielności antropogenicznej.
Na skutek prac regulacyjno-melioracyjnych prowadzonych w latach 80-tych nastąpił zanik części masy
torfowej oraz obniżenie poziomu części terenu. Zmiany w krajobrazie naturalnym wyniknęły również
z budowy dróg komunikacyjnych, które mogą utrudniad odpływ wód powodziowych podczas
przepływów maksymalnych. Najsilniejszemu przekształceniu uległ obszar w granicach Szczecina,
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gdzie zlokalizowane są liczne baseny i kanały portowe oraz zabudowa o charakterze miejskim i
przemysłowym.
Fragment analizowanego obszaru, wysunięty najbardziej w kierunku południowo-zachodnim należy
do obszaru Pojezierza Lubuskiego. Obszar ten odznacza się głównie krajobrazem pagórkowatym i
sandrowym, który związany jest z ostatnim zlodowaceniem. Częśd tego obszaru pokryta jest lasami w
których dominuje kwaśna buczyna niżowa. Na tym terenie znajduje się Łagowsko-Sulęcioski Park
Krajobrazowy. W krajobrazie dominują głębokie rynny polodowcowe, w których położone są jeziora
chrakteryzujące się urozmaiconą linią brzegową i znaczną głębokością. Na terenie fragmentu
pradoliny Odry oraz ujściowym fragmencie koryta rzeki Nysy Łużyckiej występują wysokie terasy,
porośnięte borami sosnowymi. Obszar charakteryzuje duży udział powierzchni użytków zielonych,
położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry. Na tym obszarze zlokalizowany jest Krzesioski Park
Krajobrazowy.

4.8. Zasoby naturalne
Zdecydowany wpływ na rodzaj zasobów naturalnych występujących na tym terenie, w szczególności
kopalin pospolitych miała działalnośd lądolodu w okresie zlodowaceo. Na analizowanym terenie w
grupie kopalin podstawowych występują złoża:
 gazu ziemnego,
 ropy naftowej,
 wód leczniczych,
 wód termalnych.
W grupie kopalin pospolitych występują:
 wapienie i margle dla potrzeb przemysłu cementowego (obecnie nieksploatowane),
 surowce ilaste (do produkcji ceramiki budowlanej i kruszywa lekkiego),
 piaski (szklarskie, formierskie oraz do produkcji cegły wapienno-piaskowej),
 kruszywa naturalne,
 torfy.
Na poniższym rysunku przedstawiono rozmieszczenie złóż wg bazy MIDAS PIG-PIB (Rysunek 10).
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Rysunek 10. Rozmieszczenie złóż wg Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut Badawczy
w granicach regionu wodnego DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG na podstawie danych z Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut
Badawczy

Ropa naftowa
Złoża ropy naftowej wstępują w utworach permu, karbonu i kambru. Są to ropy średnioparafinowe
o zawartościach 4,3÷7,4% parafiny, siarki nieco powyżej 1% i gęstości w granicach 0,857- 0,870
g/cm3. Złoże zlokalizowane w miejscowości Barnówko-Mostno-Buszewo jest uważane za jedno z
największych w Polsce. Tabela poniżej (Tabela 12) przedstawia zasobnośd i wydobycie ropy naftowej
na analizowanym obszarze.
Tabela 12. Zasobnośd i wydobycie złóż ropy naftowej na terenie objętym PPSS w 2014 roku

Nazwa złoża

Zasoby
geologiczne
bilansowe
[tys. Mg]

Zasoby
przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

Powiat

Błotno

9.79

9.76

0.53

goleniowski

BMB (Barnówko Mostno Buszewo)

7 118.80

4 655.34

334.65

gorzowski, myśliborski

BreslackKosarzyn

11.93

1.77

-

krośnieoski

Cychry

1 312.44

56.87

0.82

myśliborski
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Nazwa złoża

Zasoby
geologiczne
bilansowe
[tys. Mg]

Zasoby
przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

Powiat

Daszewo

5.29

-

0.37

białogardzki

Dzieduszyce

492.92

274.40

3.48

gorzowski

Gajewo

49.10

50.27

-

gorzowski, myśliborski

Gryżyna

72.33

-

-

krośnieoski,
świebodzioski

Kamieo Pomorski

12.70

12.27

2.13

kamieoski

Kosarzyn (E)

61.96

-

-

krośnieoski

Kosarzyn N

-

-

-

krośnieoski, słubicki

Kosarzyn (S)

35.64

-

-

krośnieoski

Lubiszyn

14.11

13.98

7.72

gorzowski

Namyślin

16.96

-

-

myśliborski

Ołobok

30.37

25.69

0.20

świebodzioski

Radoszyn

586.13

394.13

4.99

świebodzioski

Rekowo

2.27

-

0.54

kamieoski

Retno

tylko pzb.

6.84

3.46

krośnieoski

Rybaki

0.45

0.48

0.06

krośnieoski

Sławoborze

4.90

4.90

0.15

świdwioski

Wysoka
Kamieoska

27.75

27.73

4.13

goleniowski

Zielin

5.33

4.99

2.63

gryfioski

Źródło: Na podstawie opracowania Paostwowego Instytutu Geologicznego – Paostwowego Instytutu
Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzieo 31.12.2014 r.

Gaz ziemny
Na analizowanym obszarze tylko kilka złóż zawiera gaz wysokometanowy, w pozostałych złożach
dominuje gaz ziemny zaazotowany zawierający od 30 do ponad 80% metanu. Tabela poniżej (Tabela
13) zestawia informacje dotyczące zasobności i wydobycia złóż gazu ziemnego na obszarze objętym
PPSS.
3

Tabela 13. Wykaz złóż gazu ziemnego *mln m + na terenie objętym PPSS w 2014 roku

Nazwa złoża

Zasoby
wydobywalne
3
bilansowe [mln m ]

Zasoby
przemysłowe

Wydobycie

Powiat

Białogard

73.56

-

10.43

białogardzki

Błotno

2.11

-

0.05

goleniowski

BMB (Barnówko Mostno Buszewo)

3 648.82

484.73

346.67

gorzowski,
myśliborski

Breslack-Kosarzyn

9.07

0.83

-

krośnieoski

Brzózka

75.40

-

-

krośnieoski

Ciechnowo

40.10

51.91

13.88

świdwioski
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Nazwa złoża

Zasoby
wydobywalne
3
bilansowe [mln m ]

Zasoby
przemysłowe

Wydobycie

Powiat

Czeklin

95.00

-

-

krośnieoski

Daszewo

27.72

-

-

białogardzki

Daszewo N

1 024.71

250.98

7.99

kołobrzeski

Dzieduszyce

70.55

-

0.52

gorzowski

Gajewo

17.00

17.28

-

gorzowski,
myśliborski

Gorzysław N

413.03

219.15

21.89

gryficki

Gorzysław S

419.47

54.83

0.85

gryficki

Kamieo Pomorski

10.39

-

0.38

kamieoski

Kosarzyn (E)

9.24

-

-

krośnieoski

Kosarzyn (S)

5.46

-

-

krośnieoski

Lubiszyn

2.14

-

1.48

gorzowski

Międzyzdroje E

300.00

-

-

kamieoski

Międzyzdroje W

300.00

-

-

kamieoski,
m.Świnoujście

Namyślin

24.72

-

-

myśliborski

Ołobok

5.72

-

0.03

świebodzioski

Przytór

360.00

-

-

m.Świnoujście

Radoszyn

115.98

102.03

0.78

świebodzioski

Rekowo

0.38

-

0.06

kamieoski

Różaosko

2 231.52

744.49

-

myśliborski

Sławoborze

1.73

-

0.16

świdwioski

Sławoborze

76.23

75.35

13.16

świdwioski

Stanowice

602.03

-

-

gorzowski

Trzebusz

18.08

-

3.92

gryficki

Wierzchowo

10.78

10.69

0.45

koszalioski,
szczecinecki

Wrzosowo

600.00

-

-

kamieoski

Wysoka
Kamieoska

3.59

2.12

0.31

goleniowski

Zielin

19.91

20.02

15.55

gryfioski

Zielin

19.91

20.02

15.55

gryfioski

Źródło: Na podstawie opracowania Paostwowego Instytutu Geologicznego – Paostwowego Instytutu
Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzieo 31.12.2014 r.

Siarka
Zasoby siarki na terenie objętym PPSS związane są z występowaniem zasiarczonych złóż gazu
ziemnego i ropy naftowej. Informacje na temat zasobności i eksploatacji złóż siarki zostały
zestawione w poniższej tabeli (Tabela 14).
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Tabela 14. Zasobnośd i eksploatacja siarki na terenie objętym PPSS w 2014 roku
Nazwa złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

BMB

456,52

111,82

22,04

Cychry

39,19

2,44

0,05

Zielin

1,16

1,06

1,64

Górzyca

0.70

7.25

0.49

Źródło: Na podstawie opracowania Paostwowego Instytutu Geologicznego – Paostwowego Instytutu
Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzieo 31.12.2014 r.

Piaski i żwiry
Obszar objęty planem jest bogaty w zasoby złóż o genezie lodowcowej (akumulacyjne moreny
czołowe) i wodnolodowcowej (sandry, ozy) oraz rzecznej. Występują złoża żwirowo-piaszczyste
zawierające głównie skały skandynawskie, utwory krystaliczne i wapienie z domieszką kwarcu.
Informacje dotyczące zasobności i eksploatacji piasków i żwirów zostały zestawione w poniższej
tabeli (Tabela 15).
Tabela 15. Wykaz złóż piasków i żwiru na terenie objętym PPSS w 2014 roku
Powiat

Zasoby geologiczne
bilansowe [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

gorzowski

625

-

-

białogardzki

14701

4328

134

bytowski

185066

29369

2141

choszczeoski

2941

515

0

człuchowski

21508

3435

108

drawski

217875

79570

719

goleniowski

24 409

15 162

526

gorzowski

45819

17304

246

gryficki

4457

3196

561

gryfioski

157167

46337

1822

kamieoski

8326

2163

214

kołobrzeski

34 242

10 812

315

koszalioski

83766

30703

679

krośnieoski

91 239

30 037

47

myśliborski

114 300

26 085

164

policki

303

-

-

pyrzycki

562

297

15
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Powiat

Zasoby geologiczne
bilansowe [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

sławieoski

12 005

8 639

243

słubicki

64213

26468

397

słupski

49 880

11 143

341

starogardzki

36689

13716

531

sulęcioski

38 649

32263

135

szczecinecki

126 256

27 028

3 521

świdwioski

31711

12588

477

świebodzioski

69 098

15 143

112

Źródło: Na podstawie opracowania Paostwowego Instytutu Geologicznego – Paostwowego Instytutu
Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzieo 31.12.2014 r.

Piaski kwarcowe
Cennym zasobem analizowanego obszaru są piaski pochodzenia wodnolodowcowego i wydmowego,
charakteryzujące się dużą zawartością krzemionki (min. 80%), dobrą segregacją ziaren, a także
wysokim stopniem obtoczenia oraz małą zawartością substancji obcych. Wykorzystywane są one jako
materiał do produkcji betonów komórkowych i wyrobu cegieł oraz kształtek wapienno-piaskowych.
Na obszarze Pomorza Zachodniego znajduje się 13 złóż piasków do produkcji cegły wapiennopiaskowej o zasobach zbilansowanych 30113 tys. m3.
Kreda
W regionie wodnym DOiPZ znajduje się łącznie 47 złóż kredy (jeziornej i piszącej). Stopieo
rozpoznania zasobów i wielkośd wydobycia z poszczególnych złóż zestawiono w poniższej tabeli
(Tabela 16).
Tabela 16. Wykaz złóż kredy jeziornej i kredy piszącej na terenie objętym PPSS w 2014 roku
Nazwa złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

Powiat

Brzeźno

1 385

-

-

gorzowski

Gądków Wielki

707

-

-

sulęcioski

Maczków

641

-

-

słubicki

Mostki

188

-

-

świebodzioski

Santoczno

619

-

-

gorzowski

Tarnawa

603

-

-

słubicki,
sulęcioski

Czarnoszyce

-

-

-

człuchowski

Darżyno

-

-

-

słupski

Grabówko

720

-

-

słupski

Jeziernik

597

-

-

człuchowski,
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Nazwa złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

Pawłówko

1 225

-

-

człuchowski

Pawłówko II

76

-

-

człuchowski

Polnica-C

265

-

-

człuchowski

Powiat
szczecinecki

Wieliszewo

816

-

-

słupski

Wieliszewo I

44

-

-

słupski

Zapceo - pole A

995

-

-

bytowski

Zapceo - pole B

807

-

-

bytowski

Będgoszcz

4 828

-

-

pyrzycki

Bonin (rejon)

413

-

-

koszalioski

Bugno

1 365

-

-

szczecinecki

Dąbrowa
NowogardzkaKarsk

1 993

-

-

goleniowski

Dębina

177

-

-

gryfioski

Dębina III

906

906

-

gryfioski

Dzierżęcino
(rejon)

150

-

-

m.Koszalin

Giżyn

8 555

-

-

pyrzycki

Kłanino-Bobrowo

546

-

-

koszalioski

Konotop III

154

-

-

drawski

Kraśnik-Recz

1 805

-

-

choszczeoski

KrosinoMołstowo

5 504

-

-

łobeski,
świdwioski

Lubiatowo

10 843

-

-

pyrzycki

Lubiatowo II

636

-

-

pyrzycki

Lubiatowo III

95

95

18

pyrzycki

Łubianka

1 508

-

-

myśliborski

Marcelin

138

-

-

szczecinecki

Mielenko
Drawskie

128

-

-

drawski

Mosina II

74

-

-

szczecinecki

PęczerzynoRynowo

912

193

-

łobeski,
świdwioski

Prostynia II

-

-

-

drawski

Prostynia III

326

-

-

drawski

Rusinowo

66

-

-

świdwioski

Strzeszów

786

-

-

gryfioski

Suliszewo

1 877

-

-

choszczeoski

Wielimskie Bagno

803

-

-

szczecinecki

Wierzbno

3 061

-

-

pyrzycki

Witkowo

506

-

-

stargardzki

Wyszebórz (rejon)

599

-

-

koszalioski
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Nazwa złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe [tys. Mg]

Zasoby przemysłowe
[tys. Mg]

Wydobycie
[tys. Mg]

Powiat

Żelewo

24

-

-

gryfioski

Źródło: Na podstawie opracowania Paostwowego Instytutu Geologicznego – Paostwowego Instytutu
Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzieo 31.12.2014 r.

Torf
Obszar objęty PPSS charakteryzuje się bardzo wysokim wydobyciem torfu, na cele przemysłowe
i lecznicze (tzw. torfy borowinowe). Stopieo rozpoznania zasobów i wielkośd wydobycia
z poszczególnych złóż zestawiono w poniższej tabeli (Tabela 17).
Tabela 17. Wykaz złóż torfu na terenie objętym PPSS w 2014 roku
Nazwa złoża

Zasoby geologiczne
3
bilansowe [tys. m ]

Zasoby przemysłowe
3
[tys. m ]

Wydobycie
3
[tys. m ]

Powiat

Bargów-

13

-

-

sulęcioski

Czarnowo

0

-

-

krośnieoski

Czarnowo I

7

-

-

krośnieoski

Grabin

-

-

-

krośnieoski

Grabin I

31

-

-

krośnieoski

Gronów

37

-

-

krośnieoski

Kosierz-Trzebule

1 236

1 258

5

krośnieoski

Trzebule

19

-

14

krośnieoski

Darżyno

-

-

-

słupski

Krakulice-Gad-Kompleks
A

2 172

493

72

słupski

Objazda

1 830

-

-

słupski

Ustka

196

-

-

słupski

Wieliszewo

1 704

-

-

słupski

Wieliszewo I

265

-

-

słupski

Witanowo

198

-

-

bytowski

Witanowo II

391

216

8

bytowski

Bronowo

346

277

2

świdwioski

Dąbrowa NowogardzkaKarsk

994

-

-

goleniowski

Dziwogóra

113

-

-

świdwioski

Gąsierzyno

212

-

-

goleniowski

Gołaocz

282

-

-

gryficki

Grąbczyn

97

-

-

szczecinecki

Kamieo Pomorski*

581

495

1

kamieoski

Kazimierz III

407

46

20

szczecinecki

Kołobrzeg

2 819

2 819

2

kołobrzeski

Kraśnik-Recz

1 021

-

-

choszczeoski

Malechowo

373

-

-

sławieoski

Międzyzdroje

18

-

-

m.Świnoujście
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Nazwa złoża

Zasoby geologiczne
3
bilansowe [tys. m ]

Zasoby przemysłowe
3
[tys. m ]

Wydobycie
3
[tys. m ]

Powiat

Mosina

1 266

699

73

szczecinecki

Mosina II

159

-

-

szczecinecki

Nosibądy

140

126

4

szczecinecki

Nowy Chwalim

2 503

2 379

48

szczecinecki

Pęczerzyno-Rynowo

576

170

-

łobeski,
świdwioski

Pilchowo

17

-

-

policki

Pilchowo II

22

-

-

policki

Pilchowo II

11

-

-

policki

Porzecze

70

-

-

sławieoski

Przybiernówko-Grądy II

13 838

8 839

135

gryficki

Reptowo

1 666

-

-

stargardzki

Rusinowo

54

-

-

świdwioski

Samlino

481

481

18

kamieoski

Sławoszewo

17

-

-

policki

Sławoszewo II

9

-

-

policki

Tanowo

20

-

-

policki

Tanowo

24

-

-

policki

Źródło: Na podstawie opracowania Paostwowego Instytutu Geologicznego – Paostwowego Instytutu
Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzieo 31.12.2014 r.

4.9. Ludzie
Stan i struktura ludności
Liczba ludności na obszarze PPSS systematycznie zmniejszała się na przestrzeni lat i w 2014 roku
wyniosła ogółem 1 917 492 osób. Gęstośd zaludnienia analizowanego obszaru wyniosła 142
osoby/km2 w 2015 roku. Analizowany obszar charakteryzuje malejąca na przestrzeni lat liczba osób
zamieszkujących tereny miast, natomiast rośnie liczba osób zamieszkujących obszary wsi. Liczba osób
mieszkających w miastach w 2015 roku (w powiatach województwa zachodniopomorskiego,
pomorskiego i lubuskiego wchodzących w skład analizowanego obszaru) wyniosła 1 430 162 i zmalała
w stosunku do 2010 roku o 1 4718 osoby. Natomiast liczba osób mieszkających na wsiach wyniosła w
2015 roku 818 449 i wzrosła w stosunku do roku 2010 o 7 299.
Analiza struktury wiekowej ludności z wykorzystaniem danych dotyczących udziału ludności wg
ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem, wykazała trend malejący udziału ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym świadczy
o procesie starzenia się społeczeostwa (Tabela 18).
Tabela 18. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem na obszarze PPSS
Udział
Lata
ekonomicznych
2009
2010
2011
2012
2013
grupy wieku [%]
wiek
przedprodukcyjny

19,90

19,56

19,20

18,84

18,54

2014
18,30
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wiek produkcyjny

65,67

65,78

65,50

65,17

64,72

64,18

wieku
poprodukcyjny

14,42

14,66

15,30

15,99

16,74

17,53

Źródło: Opracowanie własne GIG na odstawie Banku Danych Lokalnych, GUS

Ubytek naturalny na 1000 osób dla regionu wodnego DOiPZ w 2014 roku osiągnął wartośd -0,01,
jednak w porównaniu z rokiem 2013 jego wartośd wzrosła o 0,25.
W 2014 roku w zachodniopomorskim średnia długośd życia kobiety wynosiła 80,9 lat (w kraju 81,6),
natomiast mężczyzn 73,6 lata (w kraju 73,8). Na analizowanym obszarze zarejestrowano w 2014 roku
liczbę 20 688 zgonów. Najczęstszą przyczyną zgonów na analizowanym obszarze są choroby układu
krążenia (43%) oraz nowotwory (27%).
Jakośd życia
Ze względu na stopieo agregacji danych na poziom NTS 2 (województw) udostępnionych przez GUS,
analiza obszaru jakości życia przeprowadzona została dla województwa zachodniopomorskiego.
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem według różnych granic ubóstwa w % osób w gospodarstwach
domowych znajdujących się poniżej ustawowej granicy ubóstwa, rozumianej jako kwota, która
zgodnie z obowiązującą ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy
społeczne, 12% wyniósł w 2014 roku i był zbliżony do średniej wartości dla kraju (12,2%). Od roku
2008 wartośd tego wskaźnika wykazuje trend rosnący (2009 rok – 7,7%). Przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę wyniósł 1 340,44 zł (wartośd dla kraju - 1 365,40 zł). Zgodnie z
danymi GUS dotyczącymi subiektywnej ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych (stan na
2014 rok), 11,8% gospodarstw znajdowało się w sytuacji bardzo dobrej, 16,9% raczej
w dobrej, 51,1% w przeciętnej, 15,3% raczej złej i 5% w złej. W porównaniu do roku 2013 można
wnioskowad, że nastąpiła relatywna poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych poprzez
spadek udziału gospodarstw w sytuacji przeciętnej, raczej złej i złej oraz wzrost udziału gospodarstw
w sytuacji bardzo dobrej (2013 r. -2,8%).
Rynek pracy i gospodarka
Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w regionie wodnym DOiPZ wyniosła 123 431 osób w
2014 roku. Bezrobocie zmalało w stosunku do roku poprzedniego o 22 734 osób. Bezrobocie jest
mniejsze u osób zamieszkałych na wsiach (55 526 osób w 2014 roku) niż w miastach (67 905 osób w
2014 roku). Najmniejszy jest odsetek osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem (około 8,9%),
natomiast z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym wyniósł w 2014 około 18,3% a z
zasadniczym zawodowym aż 28,6%. Liczba osób zatrudnionych w analizowanym obszarze rosła i w
2014 roku wyniosła 505 715. Szczegółowa analiza zatrudnienia pod kątem typu działalności
gospodarczej prowadzonej w regionie wodnym DOiPZ, wykazała że dominuje zatrudnienie w sekcji
pozostałe usługi, która przez GUS definiowana jest jako działalnośd profesjonalna, naukowa
i techniczna; administrowanie i działalnośd wspierająca; administracja publiczna i obrona narodowa,
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obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalnośd
związana z kulturą rozrywką i rekreacją oraz pozostała działalnośd usługowa . Powiatem, który ma
największy udział osób zatrudnionych w tym obszarze jest powiat m. Szczecin (47 839 osób
zatrudnionych w 2014 roku).

Rysunek 11. Pracujący wg grup sekcji w 2014 roku w regionie wodnym DOiPZ
Źródło: Opracowanie własne GIG na odstawie Banku Danych Lokalnych, GUS

Kolejnym typem działalności gospodarczej regionu jest przemysł i budownictwo który zawiera w sobie
górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; dostawę wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacje oraz budownictwo. Powiatem, który ma największy udział osób zatrudnionych w tym
obszarze jest powiat m. Szczecin (21 876 osób zatrudnionych w 2014 roku). W obszarze handel,
naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i
gastronomia, informacja i komunikacja w 2014 roku udział zatrudnionych wyniósł 20% i również
powiat m. Szczecin wykazał największe zatrudnienie (33 443). Na uwagę zasługuje również znaczący
udział osób zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (15%). Powiatem, który ma
największy udział osób zatrudnionych w tym obszarze jest powiat bytowski (5 338 osób w 2014 roku).
Najmniejszy jest udział osób zatrudnionych (3%) w obszarze związanym z działalnością finansową i
ubezpieczeniową; obsługą rynku nieruchomości. Największym odsetkiem osób zatrudnionych w tej
grupie sekcji odznacza się powiat m. Szczecin (6 330 osób w 2014 roku) (Rysunek 11).
Rolnictwo i leśnictwo a gospodarka wodna
Racjonalnie prowadzona gospodarka wodna odgrywa istotną rolę w ochronie przed powodzią i suszą.
Przekłada się ona na dobrą jakośd życia mieszkaoców analizowanego obszaru. Aspekt ten jest
szczególnie istotny w kontekście PPSS.
Poprawa użytecznego obiegu wody opadowej zależy w znacznym stopniu od racjonalnej gospodarki
leśnej. Powierzchnia gruntów leśnych na analizowanym obszarze w 2014 roku wyniosła 1 336 444,2
ha. Wskaźnik lesistości, który określa stopieo pokrycia lasem powierzchni wyniósł w 2014 roku około
35,4%. Obszar Pomorza Zachodniego stanowi jeden z najbardziej zalesionych obszarów w Polsce i
charakteryzuje go największa w kraju powierzchnia rezerwatów i lasów ochronnych. Największa
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lesistośd cechuje powiat bytowski (60,1%), krośnieoski (60%), sulęcioski (55,4%), bytowski (52%),
człuchowski (49%), drawski (47,2%), słubicki (47%). Według danych GUS największą powierzchnię
zalesioną stanowią lasy publiczne 1 298 406,2 ha. Areał lasów prywatnych wyniósł 38 038 ha. W 2014
roku pozyskanie drewna wyniosło 67 930 m3, wartośd ta w porównaniu z rokiem poprzednim była
większa o 30 411 m3.
Ze względu na wysoki udział rolnictwa w gospodarce regionu, szczególną role odgrywa racjonalna
gospodarka wodna w rolnictwie. Zachodniopomorskie rolnictwo cechuje duża powierzchnia
gospodarstw, niski, korzystny odsetek zatrudnionych w rolnictwie, wysoki stopieo mechanizacji oraz
ukierunkowanie na produkcję roślinną, w tym przede wszystkim zbóż, ziemniaków i buraków
cukrowych. Dynamika globalnej produkcji rolniczej w województwie zachodniopomorskim w 2014
roku wyniosła 114,3%.
W 2015 roku odnotowana zostały straty w województwie zachodniopomorskim z powodu suszy.
Według oceny wojewodów w wyniku suszy poszkodowanych zostało 82 tys. gospodarstw, a szkody
wystąpiły na obszarze ponad 800 tys. hektarów. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Paostwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski
(okres raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku), w tym w gminach w województwie
zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim. Susza rolnicza została odnotowana wśród czterech
upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, truskawek.

4.10.

Zabytki i dobra materialne

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny oraz niematerialny i kształtuje tożsamośd
społeczną, a także buduje poczucie więzi narodowej. Dziedzictwo regionalne stanowi ważny element
dla integrowania społeczności lokalnej, składają się na niego dobra materialne, w tym zabytki o
znaczeniu lokalnym związane z tradycją i historią danego miejsca. W wymiarze ogólnoświatowym
ważną wartośd stanowią miejsca i obiekty o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony
zabytków reguluje w Polsce ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.
1446), która definiuje zabytek jako nieruchomośd lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartośd
historyczną, artystyczną lub naukową.
Urozmaicony krajobraz kulturowy regionu jest wynikiem ścierania się wpływów
zachodnioeuropejskich, polskich i skandynawskich. Zagospodarowanie przestrzenne, architektura,
sztuka, kultura agrarna analizowanego obszaru charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.
Dodatkowym walorem krajobrazu jest wielośd mezoregionów geograficznych, układających się
równoległe do linii wybrzeża Bałtyku, ich bogata rzeźba oraz sied rzek i jezior.
Poniżej zostały zestawione różne formy ochrony zabytków ustanowione w regionie wodnym DOiPZ.
Pomniki historii
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Pomniki historii definiowane są jako zabytki nieruchome o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego
kraju. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) poniżej zostały scharakteryzowane
pomniki historii ustanowione w regionie wodnym DOiPZ (Tabela 19).
Tabela 19. Pomniki historii ustanowione w regionie wodnym DOiPZ
Pomniki historii

Charakterystyka

Kamieo Pomorski – Zespół Katedralny

Uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 25
sierpnia 2005 roku. Granica zespołu zabytkowego obejmuje
katedrę, towarzyszące budynki oraz teren ograniczony
pierwotnie murem obronnym. Osiedle katedralne zajmuje
obszar o powierzchni 2,80 ha. Budowana od 1176 roku do
połowy XV wieku jest najstarszą i najcenniejszą budowlą
pobrzeża Bałtyku.

Stargard – zespół kościoła pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny
Królowej Świata oraz średniowieczne
mury obronne miasta

Uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z
dnia 17 września 2010 r. Jeden z najwybitniejszych przykładów
hanzeatyckiej fary łączącej tradycje gotyku francuskiego z
ceglanym materiałem budowli. Zabytki należą do
najwybitniejszych osiągnięd sakralnej i obronnej gotyckiej
sztuki budowlanej Pobrzeża Bałtyku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.nid.pl
Parki kulturowe
Parki kulturowe ustanawiane są w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz dla zachowania
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na analizowanym obszarze zostały utworzone dwa parki
kulturowe (Tabela 20).
Tabela 20. Park kulturowy ustanowiony w regionie wodnym DOiPZ
Park kulturowy

Park Kulturowy Chwarszczany

Charakterystyka
Park zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim w
powiecie myśliborskim. Park uchwalony w 2005 roku. Park
kulturowy obejmuje obszar dawnego założenia komandorii
templariuszy i joannitów, rozbudowanej w okresie
nowożytnym w ramach folwarku domeny paostwowej, z
uwzględnieniem powiązanego z folwarkiem założenia
młyoskiego oraz kuźnicy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.nid.pl
Inne ważne zabytki
Układy staromiejskie
Ośrodki w większości posiadające średniowieczną metrykę skupione są jest w pasie nadmorskim i
wzdłuż biegu Odry. Najwartościowsze układy staromiejskie zlokalizowane są między innymi np. w
Trzebiatowie, Lipianach, Darłowie, Maszewie, Mieszkowicach, Moryniu, Trzebiatowie; a
odbudowywane obecnie zespoły staromiejskie w Szczecinie, Stargardzie i Kołobrzegu.
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Średniowieczne systemy obronne
Unikalny zespół w skali Polski stanowią kamienne i ceglane budowle, z licznymi obiektami
kubaturowymi i formami ziemnymi, wznoszone od XIII do XVI. Do najważniejszych zespołów miejskiej
architektury obronnej należą obiekty znajdujące się w Mieszkowicach, Moryniu, Pyrzycach,
Stargardzie i w Trzebiatowie.
Zamki
Budowle pochodzą z okresu średniowiecza i renesansu. Najcenniejszym obiektem jest zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie. Zamki zlokalizowane są również w Płotach, Świdwinie, Połczynie. Częściowo
zachowane zamki lub w formach reliktowych znajdują się w Dobrej, Karlinie i Moryniu.
Budowle sakralne
Najstarsze obiekty pochodzą z przełomu XII i XIII w. Do najbardziej cennych poza katedrą kamieoską
należą: kolegiaty w Kołobrzegu i Myśliborzu i fary m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Gryficach,
Trzebiatowie, Chojnie, Koszalinie, Darłowie czy Sławnie.
Zespoły średniowiecznych zabudowao poklasztornych
Obiekty o walorach ponadlokalnych, związane z działalnością zakonów cystersów, joannitów,
norbertanów, templariuszy zlokalizowane są m.in. w Bierzwniku, Chwarszczanach, Cedyni, Kołbaczu,
Marianowie, Jasienicy i Rurce.
Układy ruralistyczne
Wiele układów pochodzi z okresu średniowiecza z charakterystycznymi późnoromaoskimi i gotyckimi
kościołami. Przykłady zabudowy starszej XVIII-wiecznej znajdują się między innymi w rejonie Pyrzyc i
w pasie nadmorskim na Ziemi Sławieoskiej i Darłowskiej.
Rezydencje pomorskie
Do grupy najważniejszych dworów i pałaców należą zespoły np w Świerznie, Dobropolu, Karsku,
Siemczynie. Większośd zespołów dworsko i pałacowo-parkowych powstała w XIX wieku.
Architektura uzdrowiskowa
Architektura uzdrowiskowa nawiązująca do wzorców szwajcarskich i południowo – niemieckich,
związana jest z rozwojem w 2 poł. XIX w. funkcji rekreacyjno-uzdrowiskowych. Obiekty zlokalizowane
są głównie w pasie nadmorskim m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Kołobrzegu oraz w
rejonach występowania leczniczych wód, solanek lub błot (Trzciosko-Zdrój, Połczyn-Zdrój).

Zabytki techniki i przemysłu
Zabytki związane są z rozwojem przemysłu w XIX w. Są to zabytki przemysłu rolno-spożywczego
(młyny i wiatraki), elektrownie wodne i urządzenia hydrotechniczne. Wymienione obiekty zostały
wybudowane m.in. na rzece Redze, Inie, Drawie, Parsęcie oraz Odrze, zespoły latarni morskich
zlokalizowane są np. w Świnoujściu, Niechorzu, Kołobrzegu, Ustkce, Jarosławicu, Gąskach.
Zabytki archeologiczne
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Do zabytków archeologicznych zalicza się następujące rodzaje obiektów: grobowce megalityczne z
epoki kamienia. (rejon Dolic, Przelewic), grodziska kultury łużyckiej a głównie z okresu wczesnego
średniowiecza, średniowieczne; cmentarzyska kurhanowe (rejon Dolic, Osin, Przelewic, Trzebiatowa,
Świelubia), cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi (Grzybnica koło Koszalina), grodzisko
wyżynne, port wczesnośredniowieczny, cmentarzysko ciałopalne w Budzistowie.

5. Ocena skutków realizacji projektu PPSS z uwzględnieniem
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska
Analizę potencjalnych oddziaływao na elementy biologiczne przeprowadzono stosownie do stanu
współczesnej wiedzy, z dostosowaniem do zawartości i stopnia szczegółowości PPSS. Zastosowane
metody są zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie uwzględnienia problematyki klimatu
i różnorodności biologicznej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko50. W analizie
uwzględniono ustalenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko powiązanych z projektem
przedmiotowego PPSS w tym ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji PPSS
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz wodami na obszarze dorzecza Ücker,
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Master Planu dla obszaru dorzecza Odry, Projektu
prognozy oddziaływania na środowisko PPSS Utrzymania Wód obejmującego region DOiPZ, Prognozy
oceny oddziaływania PZRP dla Regionu wodnego DOiPZ, Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu programu: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Zasięg poszczególnych oddziaływao związany będzie w sposób bezpośredni z lokalizacją
przedsięwzięd i zadao. Na poniższych mapach (Rysunek 13 do 26) przedstawiono zasięg realizacji
poszczególnych zadao (TAK – zadanie realizowane; NIE – poza zasięgiem realizacji zadania) w
podziale na gminy zgodnie z poniższym schematem.

50

Poradnik dotyczący uwzględniania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, Unia Europejska 2013.
50
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014.
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Rysunek 12 Schemat przedstawiania zasięgu realizacji zadao
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 13. Zasięg realizacji zadania 1 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 14. Zasięg realizacji zadania 2 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 15. Zasięg realizacji zadania 3 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 16. Zasięg realizacji zadania 4 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 17. Zasięg realizacji zadania 5 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 18 Zasięg realizacji zadania 6 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 19. Zasięg realizacji zadania 7 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 20. Zasięg realizacji zadania 8 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 21. Zasięg realizacji zadania 9 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 22. Zasięg realizacji zadania 10 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 23. Zasięg realizacji zadania 11 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 24. Zasięg realizacji zadao 12-14 i 16-20 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 25. Zasięg realizacji zadania 15 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 26. Zasięg realizacji zadania 21 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 27. Zasięg realizacji zadania 22 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 28. Zasięg realizacji zadania 23 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

Rysunek 29. Zasięg realizacji zadania 24 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG
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Rysunek 30. Zasięg realizacji zadania 25 w regionie wodnym DOiPZ i Ücker
Źródło: Opracowanie własne GIG

W ocenie oddziaływania poszczególnych zadao określonych w PPSS na następujące elementy
środowiska: zdrowie ludzi, przyrodę, w tym rośliny, zwierzęta, różnorodnośd biologiczną i spójnośd
obszarów Natura 2000, jakośd wód, jakośd powietrza i klimat, powierzchnię ziemi i gleby, krajobraz
i dziedzictwo kulturowe wykorzystano macierz interakcji. W wiersze wpisano planowane do realizacji
zadania, a w kolumnach – typy oddziaływao. Tabele ilustrujące wpływ na konkretny komponent
środowiska przedstawiono w rozdziałach 5.1 – 5.9 i 5.11.
Występowanie potencjalnego oddziaływania zaznaczono następującymi symbolami:
Symbol

Znaczenie

+

dominujące oddziaływanie pozytywne

0

brak oddziaływania / oddziaływanie neutralne

+/-

0/-

realizacja zadania może spowodowad zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia (obydwa rodzaje
skutków mogą byd znaczące)
dominujące oddziaływanie negatywne
realizacja zadania może spowodowad zarówno oddziaływanie neutralne, jak i
oddziaływanie
negatywne
(w
przypadku
błędnej
realizacji
inwestycji
infrastrukturalnych może wystąpid negatywne oddziaływanie na środowisko)
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Charakterystykę zdiagnozowanych potencjalnych oddziaływao na komponenty środowiska
przedstawiono w kolejnych rozdziałach. W każdym z podrozdziałów wyszczególniono zadania mogące
potencjalnie negatywnie wpłynąd na dany element środowiska przyrodniczego.

5.1. Przewidywane znaczące oddziaływania na różnorodność
biologiczną
Potencjalne bezpośrednie oddziaływania PPSS na różnorodnośd biologiczną mogą byd związane z
realizacją działao infrastrukturalnych związanych z prowadzeniem prac inżynieryjnych (zadania 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23 25). Negatywne oddziaływania krótko- i średnioterminowe tego typu
działao na bioróżnorodnośd, wynikają przede wszystkim z możliwości bezpośredniego i pośredniego
przekształcenia terenów stanowiących siedliska dla roślin i zwierząt, poprzez krótkoterminową emisję
zanieczyszczeo do atmosfery oraz oddziaływaniem hałasu (podczas prowadzenia prac budowlanych).
Potencjalnie niekorzystne oddziaływanie na bioróżnorodnośd tego typu działao będzie zróżnicowane
w zależności od zakresu i konkretnej lokalizacji inwestycji. Poniżej przedstawiono opis specyficznych
znaczących oddziaływao na różnorodnośd biologiczną, które wynikają z charakteru przewidzianych w
ramach PPSS działao infrastrukturalnych. Przewidywane znaczące oddziaływania na różnorodnośd
biologiczną przedstawia tabela 14 (Tabela 21).
Zadanie 1
Prawidłowo zaplanowane i realizowane zwiększanie udziału obszarów zalesionych przyczyni się do
zwiększenia bioróżnorodności poprzez wzrost populacji gatunków roślin i zwierząt związanych z
siedliskami leśnymi oraz zwiększenia możliwości migracji zwierząt i roślin. Jest to pozytywne
odziaływanie pośrednie i bezpośrednie o zasięgu regionalnym. Poprawa bilansu zlewni pośrednio
pozytywnie wpływa również na stan zachowania siedlisk zależnych od wód poprzez tworzenie siedlisk
wodno-błotnych, poprawę jakości wód powierzchniowych oraz wyrównanie przepływu w ciekach
powierzchniowych. Należy jednak mied na uwadze, że prowadzenie zalesienia nowych obszarów
wiąże się z bezpośrednim wpływem na przekształcenie siedlisk otwartych. Tereny otwarte lokalnie
mogą stanowid ważne siedliska dla szeregu gatunków roślin i zwierząt (w szczególności zbiorowiska
łąk i pastwisk). Siedliska te stanowią m.in. podstawowe miejsce żerowania dla wielu gatunków
ptaków. Negatywny proces utraty terenów otwartych jest w obenych czasach potengowany poprzez
rozlewanie się miast (proces niekontrolowanej suburbanizacji). Planowanie zalesieo musi zatem
uwzględniad oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze, a w szczególności chronione
gatunki roślin i zwierząt oraz byd zintegrowane z procesem planowania przestrzennego. W procesie
planowanie zalesieo należy uwzględniad aspekt wzmocnienia ciągłości ekologicznej w skali lokalnej i
regionalnej. Należy także promowad skład gatunkowy i zróżnicowanie strukturalne odzwierciedlające
naturalną różnorodnośd na poziomie krajobrazu. Odtwarzanie oczek wodnych oraz budowa
zbiorników wodnych w ramach tego zadania generalnie będzie miała pozytywny wpływ na
bioróżnorodnośd poprzez wzrost udziału siedlisk od wód zależnych (hydrogenicznych) oraz poprawę
stanu zdrowotnego lasów (ograniczenie skutków niedoboru wody). Potencjalne negatywne
oddziaływanie tego typu działao może wynikad z nadmiernego podniesienia się poziomu wód
gruntowych w bezpośredniej bliskości zbiorników, które może skutkowad spadkiem produktywności
i zdrowotności (podatnośd na choroby grzybowe i gradacje szkodników owadzich) drzewostanu, a
także całkowitym zamieraniem ekotypów drzew nieprzystosowanych do wysokiego uwilgotnienia
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gleby. Z uwagi na wielkośd planowanych zbiorników, w przypadku wystąpienia oddziaływania to
będzie ono miało zasięg jedynie lokalny. Ponadto w procesie naturalnej sukcesji siedliska o
podwyższonym poziomie wód podziemnych w pobliżu zbiorników będą zmierzały w kierunku
cennych przyrodniczo siedlisk lasów łęgowych oraz obszarów podmokłych. Siedliska te pełnią szereg
ważnych funkcji ekosystemowych (m.in. poprzez akumulacje biogenów ograniczają procesy
eutrofizacji w wodach powierzchniowych).
Zadanie 2
Zwiększenie retencji na obszarach rolniczych będzie miało pozytywny, długotrwały wpływ na
zwiększenie bioróżnorodności poprzez pośredni wpływ na stan ekosystemów zależnych od wód.
Odtwarzanie oczek oraz zastawek na rowach i ciekach wodnych będzie skutkowad wykształceniem się
zbiorowisk siedlisk wilgotnych, wodnych i podmokłych. Układy te są stosunkowo szybko
kolonizowane przez typową roślinnośd oraz stanowią siedliska dla wielu gatunków zwierząt w
szczególności ryb, płazów oraz ptaków. Budowa zastawek na rowach i ciekach może jednak znacząco
negatywnie wpłynąd na ograniczenie możliwości przemieszczania się organizmów wodnych w górę
koryta cieku. W celu zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych w szczególności ryb
różnica poziomu wody powyżej i poniżej urządzenia podpiętrzającego51 nie powinna byd wyższa niż
0,3 m. W przypadku konieczności zastosowania wyższego poziomu piętrzenia w szczególności w
przypadku cieków z bogatą ichtiofauną stosowad należy odpowiednio zaprojektowane przepławki. W
celu ograniczania wpływu budowli piętrzących na ciągłośd ekologiczną wód powierzchniowych należy
w miarę możliwości technicznych w miejsce progów i zastawek stosowad kaskady i bystrza.
Zadanie 3
Zmniejszenie stopnia uszczelnienia terenu oraz budowa zbiorników retencjonujących wody
deszczowe w sposób bezpośredni i pośredni przyczyni się do wzrostu udziału terenów biologicznie
czynnych w przestrzeni zurbanizowanej. Będzie miało to zatem długotrwały bezpośredni pozytywny
wpływ na bioróżnorodnośd terenów o wysokim stopniu przekształcenia antropogenicznego. Pomimo
znacznego zasięgu przedmiotowego działania ze względu na ograniczoną możliwośd prowadzanie
tego typu działao w przestrzeni miejskiej, oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny. Pośredni
pozytywny wpływ realizacji tego typu działao będzie związany z poprawą stanu siedlisk
hydrogenicznych m.in. poprzez wyrównanie przepływu w ciekach, a przez to poprawę warunków
siedliskowych dla organizmów wodnych.
Zadanie 4 i 5
Działanie polegające na budowie sieci rozprowodzającej wodę z istniejących zbiorników małej
retencji (zadanie 4) oraz wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie
(zadanie 5) będzie miało przede wszystkim pośredni i krótkotrwały negatywny wpływ na
bioróżnorodnośd biologiczną. Oddziaływania te będą wynikały z konieczności zastosowania sprzętu
budowlnego w ramach prowadzonych prac budowlanych (m.in. emisja hałasu oraz zanieczyszczeo).
Ze względu na lokalny oraz odwracalny charakter oddziaływanie te w skali PPSS należy uznad za
pomijane. Znaczące, pośrednie negatywne oddziaływanie zadania 5 na różnorodnośd związaną z
51

Jędryka, E.. Budowle wodne z naturalnych materiałów. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2007, 7: 55-74.
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siedliskami hydrogenicznymi może nastąpid jedynie w wyniku nadmiernego szczerpywania i
obniżenia poziomu wód podziemnych w obrębie ekosystemów wodno-błotnych, który skutkował by
obniżeniem ich poziomu różnorodności.
Zadanie 6
Wpływ budowy małych zbiorników w pobliżu pól uprawnych na różnorodnośd biologiczną jest
tożsamy z budową zbiorników i oczek wodnych w ramach zadania 1, 2 i 3. W celu wzmocnienie
pozytywnego aspektu tworzenia tego typu zbiorników na różnorodnośd biologiczną należy
preferowad zbiorniki z niewielkim nachyleniem brzegów. Z perspektywy walorów przyrodniczych
najkorzystniejszym materiałem dla wykonania uszczelniane są utwory naturalne. W przypadku
konieczności zastosowania materiałów sztucznych do budowy zbiornika (beton, folia hydroizolacyjna)
korzystnie jest zastosowad narzut utworów rodzimych umożliwiających łatwe zasiedlenie brzegów
zbiornika przez organizmy wodne, w szczególności przez rośliny. Negatywnym aspektem tworzenia
ekosystemów wodnych w przestrzeni rolnej jest ich podatnośd na proces eutrofizacji związany z
nadmiernym dopływem związków biogennych. Proces eutrofizacji powoduje obniżenie
różnorodności ekosystemu wodnego i ograniczeniu jego funkcji przyrodniczych i gospodarczych
(m.in. zeutrofizowana woda charakteryzuje się znaczną koncentracją fitoplanktonu i nie nadaje się do
nawodnieo metodą kropelkową). W celu ograniczania procesu eutrofizacji należy w obrębie zlewni
zbiornika stosowad nawożenie upraw dostosowane do zapotrzebowania roślin na biogeny oraz
tworzyd strefy buforowe roślinności wokół zbiorników oraz wzdłuż dopływów, w celu ograniczania
migracji substancji biogennych w środowisku gruntowo-wodnym. Korzystnie jest także wspomaganie
rozwoju roślinności wodnej w obrębie zbiorników. Rośliny wyższe przyczyniają się do poprawy jakości
wody w płytkich ekosystemach wodnych. Zbiorniki z dobrą jakością wody charakteryzują się wyższą
różnorodności biologiczną oraz zapewniają dostarczenie wody o szerokiej możliwości gospodarczego
zastosowania.
Zadanie 7
Budowa zbiorników retencjonujących wodę o znacznej objętości może mied zarówno pozytywne jak
i negatywne znaczące oddziaływania na różnorodnośd biologiczną. W wyniku budowy zbiornika
bezpośredniemu przekształceniu ulega teren w obrębie czaszy zbiornika oraz w jego pobliżu
(zniszczenie dotychczasowych ekosystemów i wytworzenie inicjalnych siedlisk wodnych oraz terenów
z podwyższonym poziomem wód gruntowych). Zmiana parametrów siedliskowych oraz zmiana formy
użytkowania terenu może mied znaczący wpływ na lokalne występujące populacje roślin i zwierząt.
Nadmierne podniesienie poziomu wód gruntowych w bezpośredniej bliskości zbiornika będzie miało
tożsamy wpływ na stan ekosystemów leśnych jak budowa zbiorników w ramach zadania 1. Ze
względu jednak na powierzchnie zbiorników przewidzianych do budowy oraz liczbę gmin
wyznaczonych realizacji tego zadania oddziaływanie to może mied znacznie większy zasięg
przestrzenny. W wyniku budowy urządzeo regulujących poziom wody w zbiorniku pogorszeniu
ulegają możliwości migracji dla organizmów wodnych. Zmianą ulegają także parametry
fizykochemiczne wód w obrębie zbiornika co może mied znaczący wpływ na populacje ryb oraz
strukturę organizmów bentosowych. Intensywnośd tego zjawiska jest zależna od czasu wymiany
wody w zbiorniku. Krótkoterminowe i odwracalne oddziaływania związane z zanieczyszczeniem wód
występują na etapie budowy zbiornika i również może negatywnie wpływad na organizmy wodne, w
szczególności kiedy termin realizacji prac pokrywa się np. z okresami rozmnażania się płazów i ryb. W
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perspektywie długoterminowej właściwie zaplanowane i zrealizowane inwestycje z zakresu budowy
zbiorników, które będą łączyd funkcje gospodarcze z funkcjami przyrodniczymi mogą w znaczący
sposób pozytywnie wpłynąd na bioróżnorodnośd analizowanego terenu. Warunkiem brzegowym jest
jednak zaplanowanie i wykonanie siedlisk dogodnych dla rozwoju pożądanych zbiorowisk dla roślin i
zwierząt w obrębie brzegów zbiornika oraz wyznaczeniu stref o ograniczonej dostępności dla ludzi.
Bioróżnorodnośd nowopowstałego zbiornika w znaczącym stopniu zależna będzie od jakości wody. W
ramach procedury oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oprócz bezpośredniego
wpływu budowy zbiornika na lokalne populacje roślin i zwierząt, należy przeanalizowad możliwości
zabezpieczenia zbiornika przed procesami eutrofizacji.
Zadanie 8
Prace związane z przebudową istniejących systemów melioracyjnych z odwadniających na
nawodniające będzie miało generalnie długookresowy pozytywny wpływ na bioróżnorodnośd.
Wyjątkiem będzie ewentualna obecnośd w obrębie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
gatunków chronionych roślin i zwierząt nie przystosowanych do podwyższonej wilgotności siedliska
(gatunki sucholubne). W niektórych przypadkach niezbędna może byd metaplantacja najcenniejszych
elementów przyrodniczych na siedliska zastępcze. Działania w obrębie rowów odwadniających
powinny byd przeprowadzane z uwzględnieniem odpowiednich terminów, gdyż mogą mied
negatywny wpływ na organizmy bytujące w kanałach. W czasie prac mogą zostad bezpośrednio
zniszczone zarówno organizmy bentosowe, jak i ryby (i ich narybek) żyjące w mule. W związku z
powyższym prace w ramach zadania 8 należy poprzedzad inwentaryzacją przyrodniczą terenu
objętego przedsięwzięciem, a termin prac byd dostosowywad w taki sposób, aby zminimalizowad
szkody w środowisku przyrodniczym.
Zadanie 9
Przedsięwzięcia tego typu mające na celu odtworzenie w ciekach zbliżonych do naturalnych
warunków hydromorfologicznych, będą oddziaływad pozytywnie na różnorodnośd biologiczną.
Ekosystemy rzeczne o zróżnicowanej hydromorfologii generalnie charakteryzują się większym
zróżnicowaniem siedlisk, a co z tym się wiąże stwarzają lepsze warunki dla zasiedlenia ich przez
gatunki roślin i zwierząt. Negatywne oddziaływanie może wystąpid jedynie w wyniku błędnie
zaplanowanej i zrealizowanej inwestycji w szczególności jeżeli na etapie przed realizacyjnym nie
zostanie wykonana prawidłowo inwentaryzacja przyrodnicza (bezpośrednie zniszczenie siedlisk
chronionych gatunków roślin i zwierząt) lub prace budowlane w obrębie koryta będą prowadzone w
nieodpowiednich terminach (pośredni negatywny wpływ prac budowlanych na lokalne populacje
roślin i zwierząt).
Zadanie 10
Wysoka różnorodnośd biologiczna w obrębie ekosystemów bagiennych, wynika z ich specyficznych
warunków siedliskowych. Odtwarzanie tego typu elementów w perspektywie długoterminowej
będzie miało pozytywny wpływ na bioróżnorodnośd analizowanego obszaru. W ramach tego
działania znaczące negatywne oddziaływanie jest możliwe jedynie w wyniku przekształcenia siedliska
o znaczących walorach przyrodniczych lub stanowiące siedliska gatunków chronionych. W przypadku
właściwie zaplanowanego i zrealizowanego przedsięwzięcia wystąpienie negatywnego oddziaływania
na środowisko jest mało prawdopodobne.
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Zadanie 21 i 22
Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytkow rolnych (zadanie 21) oraz budowa i
rozbudowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę (zadanie 22) będą miały przede wszystkim
pośredni i krótkotrwały negatywny wpływ na bioróżnorodnośd biologiczną. Oddziaływania te będą
wynikały z konieczności zastosowania sprzętu budowlnego w ramach prowadzonych prac
budowlanych (m.in. emisja hałasu oraz zanieczyszczeo). Ze względu na lokalny oraz odwracalny
charakter oraz to, że pracę te będą prowadzone przede wszystkim w obrębie terenów
zurbanizowanych lub intenywnie użytkowanych rolniczo oddziaływanie te w skali PPSS należy uznad
za pomijane. Znaczące pośrednie negatywne oddziaływanie tych działao na różnorodnośd związaną z
siedliskami hydrogenicznymi może nastąpid jedynie w wyniku nadmiernego szczerpywania i
obniżenia poziomu wód podziemnych w obrębie ekosystemów wodno-błotnych, który skutkował by
obniżeniem ich poziomu różnorodności.
Zadanie 25
Działania polegające na zwiększeniu możliwości tranzytowych Odry mogą w znaczący sposób
oddziaływad na elementy przyrodnicze występujące w obrębie doliny. W szczególności prace
związane z odtworzeniem zabudowy regulacyjnej, która może mied istotny wpływ na warunki
migracji organizmów wodnych oraz prace obejmujące pogłębianie toru wodnego mogą mied
znaczący negatywny wpływ na wiele aspektów związanych z florą i fauną rzeki. Do najważniejszych
należą:
 czasowe pogorszenie parametrów fizykochemicznych wody (w szczególności na etapie prac
budowlanych),
 bezpośrednie niszczenie organizmów żyjących w mule, zarówno ryb, minogów, płazów, jak i
bentosu,
 wzrost erozji i zaburzenia procesu sedymentacji w obrębie koryta,
 zmiana charakteru koryta rzeki, i związana z tym, zmiana sposobu przepływu wody,
 utrata cennych z punktu widzenia fauny elementów morfologicznych takich jak bystrza,
wyspy i łachy przybrzeżne,
 niszczenie siedlisk w strefie brzegowej lub zalewowej poprzez nieodpowiednie składowanie
wydobytego materiału.
W celu ograniczania negatywnego oddziaływania działao z zakresu zwiększenia możliwości
tranzytowych Odry muszą byd one staranie zaplanowane. Dla tego typu działao niezbędne jest
również przeprowadzanie oceny wpływu planowanych przedsięwzięd na poszczególne elementy
środowiska w celu określenia działao ograniczających, minimalizujących oraz kompensujących.
Zwiększone wykorzystanie tranzytowe rzeki będzie wiązad się ze zwiększoną presją na organizmy
wodne (np. płoszenie ryb), niemniej działanie to ogranicza koniecznośd wykorzystywania transportu
lądowego, który ma znacznie większe negatywne oddziaływania na różnorodnośd biologiczną.
Zakłada się że prawidłowa realizacja tego działania w perspektywie długoterminowe będzie miała
pozytywny długoterminowy wpływ na bioróżnorodnośd poprzez zmniejszenie presji na elementy
przyrodnicze ze strony transportu lądowego.
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W obrębie zadao o charakterze działao organizacyjnych (zadania 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
i 24) nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływao na różnorodnośd
biologiczną. Przedmiotowe działania będą miały natomiast neutralny lub pośredni pozytywny średnio
i długoterminowy wpływ na siedliska roślin i zwierząt, poprzez poprawę racjonalnego korzystania z
zasobów wodnych oraz ograniczenie skutków suszy. Wpływ ten będzie przede wszystkim wynikiem
poprawy stanu siedlisk zależnych od wód (Tabela 21).

bezpośrednie

pośrednie

Tabela 21. Przewidywane oddziaływania na różnorodnośd biologiczną

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

+/-

+/-

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

+/-

+/-

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+

+

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

0

0

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

0/-

0/-

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+/-

+/-

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3

+/-

+/-

8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

+/-

+

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+

+

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

+

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

0

0

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

0

+

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą

0

+

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

+

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy

0

+

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy

0

0

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

+

Numer i nazwa zadania
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19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach
zapobiegania

0

+

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

+

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0/-

0/-

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

0/-

0/-

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

0

0/-

0/-

25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry
Źródło: Opracowanie własne GIG

5.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000
Ze względu na charakter i zasięg przestrzenny zidentyfikowanych w ramach przedmiotowej oceny
oddziaływao, nie można wykluczyd, że realizacja inwestycji w szczególności z zakresu:
 zwiększanie retencji leśnej w zlewni (zadanie 1),
 zwiększanie retencji na obszarach rolniczych (zadanie 2)
 budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3 (zadanie 7),
 przebudowy systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco- odwadniające
(zadanie 8),
 inwestycji zwiększających możliwości tranzytowe Odry (zadanie 25).
może doprowadzid do wystąpienia negatywnego oddziaływania na obszary objęte ochroną, w tym
z sieci Natura 2000. W przypadku zadania 1, 7 oraz 8 negatywne oddziaływania może wynikad ze
zmiany stosunków wodnych w obrębie siedlisk chronionych. W szczególności dotyczy to cennych
przyrodniczo zbiorowisk sucholubnych roślin i zwierząt (m.in. zbiorowisk muraw kserotermicznych).
Potencjalne negatywne oddziaływanie związane ze zwiększeniem udziału lasów może negatywnie
wpłynąd na gatunki związane z terenami otwartymi w szczególności chronionymi w ramach sieci
Natura 2000 gatunkami ptaków. Inwestycje zwiększające możliwości tranzytowe Odry mogą
negatywnie oddziaływad m.in. na przedmioty ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna
Odra PLH320037 oraz Ujście Odry i Zalew Szczecioski (PLH320018). Niemniej zgodnie z
obowiązującym krajowymi i wspólnotowym prawodawstwem, w odniesieniu do przedsięwzięd
mogących negatywnie wpływad na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 niezbędne jest
sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji oraz uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura ta umożliwia identyfikację potencjalnych
negatywnych oddziaływao na wszystkie komponenty środowiska oraz wskazanie przedsięwzięd
mających na celu minimalizację lub eliminację negatywnego oddziaływania. Podkreślenia wymaga
fakt, iż wskazane dopuszczalne parametry realizacji przedsięwzięcia będą uwzględniały poszanowanie
aspektów środowiskowo-społecznych, obszarów chronionych, w tym spójnośd obszarów Natura
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2000. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływad na obszary
chronione, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierad także dane
pozwalające na ustalenie braku rozwiązao alternatywnych lub wymogi nadrzędnego interesu
publicznego przemawiające za realizacją przedsięwzięcia52.
Ponieważ główną funkcją obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 jest ochrona
różnorodności biologicznej potencjalne znaczące oddziaływania pośrednie i bezpośrednie
w odniesieniu do wszystkich typów zadao w ramach PPSS są tożsame do tych zestawionych, w
rozdziale dotyczącym bioróżnorodności (Tabela 22).

bezpośrednie

pośrednie

Tabela 22. Przewidywane oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

1. Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

+/-

+/-

2. Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

+/-

+/-

3. Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+

+

4. Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej
retencji

0/-

0/-

5. Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

0

0

6. Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+/-

+/-

7. Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3

+/-

+/-

8. Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na
nawadniająco- odwadniające

+/-

+

9. Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+

+

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

+

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi
wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

0

0

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

0

+

0

+

Numer i nazwa zadania

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie
identyfikacji i zwalczania suszy
14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o
zasięgu i wielkości szkód spowodowanych suszą

52

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353).
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15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

+

0

+

0

0

0

+

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o
przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania,
skutkach i sposobach zapobiegania

0

+

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

+

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0

0

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

0/-

0/-

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

0

0

0/-

0/-

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych
skutkami suszy
17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działao ograniczających skutki suszy
18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie
programy wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania
ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi,
przerzuty wody z innych obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)
25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości
tranzytowe Odry
Źródło: Opracowanie własne GIG

5.3. Przewidywane znaczące oddziaływania na wody (jakość
i zasoby wód)
W związku z koniecznością osiągnięcia celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód
zdefiniowanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej wszystkie inwestycje mogące wpływad na stan wód,
aby mogły byd realizowane do 2021 roku muszą spełniad przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne,
oraz znajdowad się w PPSS Gospodarowania Wodami. Zarówno zadania infrastrukturalne jak i
organizacyjne mające na celu ograniczenie negatywnych skutków występowania zjawiska suszy,
przedstawione w projekcie PPSS skoncentrowane są wokół budowy objętości retencyjnej,
racjonalizacji zużycia i dystrybucji wody oraz ochrony obszarów mokradłowych, co powinno przełożyd
się na poprawę bilansu wodnego zlewni. W związku z powyższym realizacja projektu PPSS jako całości
powinna w sposób pozytywny oddziaływad na stan wód i stanowid jedną ze składowych w osiągnięciu
celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód. Jednocześnie realizacja części zadao może się
wiązad z negatywnym oddziaływaniem na środowisko wodne. Niektóre z zaproponowanych w
projekcie PPSS zadao ograniczających skutki suszy wpłyną na dynamikę oraz na kształtowanie
zasobów wód podziemnych, zarówno pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, jak
i też zasobów głębiej występujących użytkowych poziomów wód podziemnych.
Działania polegające na:
 budowie małych zbiorników gromadzących wodę,
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 budowa zbiorników wodę o pojemności do 20 mln m3,
 przebudowie systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające,
 renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów,
mogą spowodowad zmiany warunków hydrogeologicznych w przypowierzchniowych poziomach
wodonośnych mających związek hydrauliczny z wodami powierzchniowymi. Spiętrzenie wody w
ciekach powierzchniowych lub budowa zbiorników retencyjnych spowoduje podniesienie zwierciadła
wód powierzchniowych, co może zmienid charakter cieków i zbiorników z drenujących na zasilające.
W przypowierzchniowych poziomach wodonośnych może dojśd do zmniejszenia spadku
hydraulicznego, co wpłynie na zmniejszenie odpływu podziemnego, a tym samym zwiększy się
zasobnośd tego poziomu. W szczególnych przypadkach gdy poziom wód powierzchniowych będzie
wyższy od poziomu wód podziemnych może dojśd do zasilania wodami powierzchniowymi
przypowierzchniowych poziomów wodonośnych. Zasięg tego oddziaływania uzależniony jest od
wielkości spiętrzenia wód powierzchniowych, czasu trwania tego spiętrzenia oraz warunków
hydrogeologicznych utworów wodonośnych, a w szczególności jego przepuszczalności. Dlatego
trudno jest oszacowad zasięg (odległośd) wpływu tego typu oddziaływania. Podobnie jak w
pierwszym przypadku zjawisko to jest korzystne dla zasobności poziomu wód podziemnych,
zwiększając możliwośd ich wykorzystania w przypadku suszy. Należy jednak pamiętad, że w
przypadku, gdy spiętrzymy wody powierzchniowe złej jakości (zanieczyszczone), może dojśd do
zanieczyszczenia wód podziemnych oraz degradacji ujęd wód podziemnych. Dlatego przed podjęciem
decyzji o lokalizacji urządzenia piętrzącego wody powierzchniowe lub zbiornika retencyjnego należy
przeprowadzid szczegółową analizę ewentualnego negatywnego wpływu wód powierzchniowych na
skład chemiczny wód podziemnych.
Szczególną rolę w kształtowaniu zasobów wód podziemnych odgrywa infiltracja wód
atmosferycznych, dlatego zaproponowane działania polegające na:
 zwiększeniu retencji leśnej w zlewni,
 zwiększeniu retencji na obszarach rolniczych,
 zwiększeniu retencji na terenach zurbanizowanych,
wpłyną korzystnie na zasoby wód podziemnych poprzez zwiększenie ich zasilania i jednocześnie
zmniejszenie udziału odpływu powierzchniowego w ogólnym bilansie wodnym regionu.
Odwrotny skutek niż wcześniej omówione przypadki, może wywoład wykorzystanie zasobów wód
podziemnych do nawodnieo w rolnictwie. Nadmierne korzystanie w trakcie suszy z istniejących lub
zawczasu przygotowanych ujęd wód podziemnych może niekorzystnie wpłynąd na zasobnośd
ujmowanych poziomów wodonośnych poprzez jej zmniejszenie. Jednakże ze względu na lokalizację
zadania w obszarch o dużych rezerwach wód podziemnych do zagospodarowania, takie ryzyko jest
niewielkie. Przy wykorzystaniu istniejących ujęd wód podziemnych należy przestrzegad zasady o
nieprzekraczaniu wydajności ujęcia ponad zatwierdzone lub przyjęte w dokumentacjach
hydrogeologicznych zasoby eksploatacyjne. Należy również przestrzegad ustalonych
w dokumentacjach zasad eksploatacji studni dotyczących w szczególności dopuszczalnej wydajności
eksploatacyjnej, maksymalnej prędkości wlotowej na filtrze oraz maksymalnego dopuszczalnego
poziomu obniżenia zwierciadła wody. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzid do
nieodwracalnej degradacji ujęcia.
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Przy lokalizacji nowych ujęd wód podziemnych w celu wykonywania nawodnieo w rolnictwie
w rejonach zagrożonych suszą, trzeba mied na uwadze istniejącące wykorzystanie i wielkośd rezew
dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych możliwych do zagozpodarowania oraz lokalizacje
istniejących ujęd. Należy wystrzegad się lokalizacji nowych ujęd w obszarach zasilania istniejących
ujęd wód podziemnych, tak aby nowe ujęcia nie wpływały na ograniczenie zasobów wód
podziemnych ujmowanych przez istniejące ujęcia.
Zadania 1, 2, 3, 6, 7
Zadania infrastrukturalne, których elementem jest budowa zbiorników wodnych oraz innych
elementów retencjonujących wody w sposób bezpośredni powinny przełożyd się na poprawę bilansu
wodnego, a poprzez spowolnienie odpływu wód ze zlewni zmniejszyd wielkośd erozji i transport
zanieczyszczeo do wód powierzchniowych. Nowe obszary retencyjne stanowid będą podstawę do
kreowania ekosystemów wodnych zwiększających stopieo bioróżnorodności. Kolejnym pozytywnym
aspektem analizowanych zadao jest zwiększenie retencji i wzrost infiltracji wód do gruntu skutkując
ograniczeniem erozji oraz pozytywnym wpływem na bilans wód podziemnych. Działania te nie tylko
przeciwdziałają negatywnym skutkom suszy, ale również ograniczają zjawiska powodziowe, efektem
których często jest przedostawanie się szkodliwych substancji do wód powierzchniowych.
Należy natomiast zwrócid uwagę, że budowa tego typu obiektów niesie za sobą potencjalne ryzyka w
postaci tworzenia barier hydromorfologicznych i związanych z tym zakłóceo naturalnego korytarza
ekologicznego i może stanowid przeszkodę na trasie wędrówek ryb i innych organizmów wodnych.
Likwidacja okresowych zalewów, w wyniku działao retencyjnych, często przyczynia się do degeneracji
zbiorowisk roślinnych i zmniejszenia wahania poziomu wody, które są warunkiem niezbędnym dla
rozwoju wielu organizmów wpływających, na jakośd ekosystemów wodnych, a także jakości wody. W
zbiornikach retencyjnych na rzekach prędkości przepływu są bliskie zeru, cząstki rumoszu opadające
na dno zbiornika są przyczyną jego stopniowego zamulania. Woda pozbawiona rumoszu wypływająca
ze zbiornika dysponuje pewnym nadmiarem energii, który może powodowad erozję dna poniżej
zapory. Nieuniknione jest gromadzenie zanieczyszczeo w postaci osadu na dnie zbiornika, który z
biegiem lat może stanowid poważne zagrożenie dla środowiska. Ponieważ zbiornik dla rzeki jest
zawsze strefą intensywnej sedymentacji i magazynowania materii niesionej ze zlewni, maleje
znacznie przeźroczystośd wody. Może również nastąpid zahamowanie procesów samooczyszczania w
stojącej głębokiej wodzie zbiornika retencyjnego. Lokalizacja zbiorników często wiązad się będzie ze
zmianą poziomu wód gruntowych.
Zagrożenie dla wód wiąże się z podjęciem działao budowlanych wykonywanych z użyciem
mechanicznego sprzętu i materiałów stosowanych w budownictwie wodnym. Na obszarach
przeznaczonych do budowy mogą występowad poszczególne gatunki przyrody ożywionej, które giną
na skutek kolizji z ciężkim sprzętem budowlanym. Może dojśd do zniszczenie siedlisk oraz zbiorowisk
organizmów, obniżenia ich liczebności, różnorodności, biomasy oraz struktury zespołów, a w efekcie
pogorszenie stanu jakościowego wód. Podczas prac inżynieryjnych źródłem potencjalnego zagrożenia
wód powierzchniowych i podziemnych mogą byd wszelkiego rodzaju awarie prowadzące do wycieku
płynów z maszyn budowlanych (olejów, paliw, płynów hydraulicznych i innych) oraz niedbałośd
wykonawstwa przejawiająca się pozostawianiem odpadów w miejscu prowadzenia robót. Przy
bezawaryjnej pracy maszyn budowlanych inwestycje nie będą wywierały znaczącego wpływu na
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wody powierzchniowe. Prace mogą jednak w niewielkim stopniu wpływad niekorzystnie na skład
fizykochemiczny wód. Zmiany te polegad będą głównie na pogorszeniu okresowym parametrów
fizycznych (zawiesina, barwa czy mętnośd). Nie występują natomiast przesłanki ku stwierdzeniu
zagrożenia skażeniem biologicznym czy chemicznym. Ze względu na krótkotrwałośd i niewielki zasięg
tych zmian można uznad je za mało znaczące.
Zadania 5, 21, 22
Zbiór zadao dotyczących większego wykorzystania zasobów wód podziemnych zdefiniowany został
dla terenów gdzie występują bardzo duże rezerwy dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych
możliwych do zagospodarowania. Należy natomiast pamiętad, że nadmierna eksploatacja może mied
negatywny wpływ na zasoby wód podziemnych i działania dotyczące m.in. wykorzystania zasobów
wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie mogą przyczynid się do zubożenia tych zasobów.
Rozbudowa sieci dystrybuujących wodę związana będzie z prowadzeniem nowych kolektorów i
prowadzeniem prac budowlanych, co może się wiązad z oddziaływaniem chwilowym (na etapie
realizacyjnym), na jakośd wód.
Źródłem potencjalnego zagrożenia wód powierzchniowych podczas prowadzonych prac
realizacyjnych w pobliżu koryt cieków i zbiorników mogą byd wszelkiego rodzaju awarie prowadzące
do wycieku płynów z maszyn budowlanych (olejów, paliw, płynów hydraulicznych i innych) oraz
niedbałośd wykonawstwa przejawiająca się pozostawianiem odpadów w miejscu prowadzenia robót.
Przy bezawaryjnej pracy maszyn budowlanych inwestycja nie będzie wywierała znaczącego wpływu
na wody powierzchniowe. Prace budowlano-montażowe mogą jednak w niewielkim stopniu wpływad
niekorzystnie na skład fizykochemiczny wód. Zmiany te polegad będą głównie na pogorszeniu
okresowym parametrów fizycznych, a więc zawartości zawiesin, barwy czy mętności. Nie występują
natomiast przesłanki ku stwierdzeniu zagrożenia skażeniem biologicznym czy chemicznym.
Oddziaływanie na wody podziemne wiąże się z możliwością wystąpienia konieczności odwadniania
pewnych odcinków wykopów, w wyniku którego może nastąpid czasowe obniżenie poziomu wód
gruntowych w ich sąsiedztwie. Po zakooczeniu robót ziemnych i zasypaniu wykopów, warunki
gruntowo - wodne powrócą do poprzedniego stanu.
Zastosowane materiały oraz technologia wykonania i układania kolektorów powinna gwarantowad,
że inwestycja nie będzie wywierała negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne w trakcie eksploatacji sieci. Ewentualne zanieczyszczenie wód podziemnych może
wystąpid jedynie w sytuacjach awaryjnych systemu.
Zadania 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24
Wobec ogromnych potrzeb systemowych rozwiązao w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej
istnieje koniecznośd prowadzenia działao w zakresie zarządzania wodami w tym przeciwdziałania
skutkom suszy wraz z zarządzaniem ryzykiem powodziowym oraz zintegrowanym zarzadzaniem
kryzysowym.
Zaproponowane w ramach projektu PPSS zadania organizacyjne będą wpływały w sposób
bezpośredni na skalę sukcesu działao infrastrukturalnych i skutecznośd przeciwdziałania skutkom
suszy w zlewni. Jednocześnie pozwalają redukowad niedobory związane z ograniczonymi nakładami
na utrzymanie obiektów oraz na nowe inwestycje w dziedzinie gospodarowania wodami.
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Jednocześnie należy pamiętad, że przedsięwzięcia ujęte w zadaniu 24 polegające m.in. na przerzutach
wody między zlewniami powinny byd ostatecznością i w miarę możliwości poprzedzone innymi
działaniami zapewniającymi dostęp do zasobów.
Zadanie 25
Celem przedsięwzięcia zadania 25 jest zwiększenie bezpieczeostwa i polepszenie warunków
transportowych na rzece Odrze. Realizacja zadania nie powinna spowodowad stałych, znaczących
negatywnych oddziaływao na środowisko wodne. Jednakże w fazie realizacji przedsięwzięcia
negatywne skutki dla wód spowodowane mogą byd ponadnormatywnym ruchem statków i innych
urządzeo oraz ingerencją w dno powodujące m.in. wzrost zamulenia w rejonie inwestycji, a w
szczególnych przypadkach ingerencję w miejsca potencjalnego zalegania niebezpiecznych obiektów i
substancji. Zakłada się że realizacja zadania spowoduje wzrost transportu na rzece Odrze w związku z
czym należy zapewnid dobry stan wyposażenia floty rzecznej i utrzymanie stanu sprawności
eksploatacyjnej floty celem uniknięcia sytuacji awaryjnych. W przypadku wzrostu natężenia ruchu na
Odrze należy zapewnid przystosowanie techniczne i organizacyjne do wielkości transportu.
Zmniejszenie ryzyka powodziowego pozwoli na uniknięcie części ryzyka związanego
z przedostawaniem się zanieczyszczeo do środowiska wodnego podczas powodzi.
Zadania 4, 8, 9, 10
Zadania te nie tylko nie powinny mied negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego,
ale poprzez renaturyzację i zwiększania retencyjności zlewni wpływad bezpośrednio w sposób
pozytywny na jakośd wód oraz ekosystemów od wód zależnych.
W poniższej tabeli (Tabela 23) podsumowano potencjalne oddziaływania bezpośrednie i pośrednie na
wody powierzchniowe i podziemne.

Numer i nazwa zadania

pośrednie

bezpośrednie

Tabela 23. Przewidywane oddziaływania na wody

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

+

0/-

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

+

0/-

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+

0/-

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

0

+

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

0/-

0

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+

0/-

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m

+

0/-

3

str. 135

Prognoza oddziaływania na środowisko
planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego i w regionie wodnym Ücker
8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

+

+

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+

+

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

+

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

0

+

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

+

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

0

+

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą

0

+

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

+

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy

0

0

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działao ograniczających skutki suszy

0

+

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

+

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach
zapobiegania

0

+

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

+

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0/-

0

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

0/-

0

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

0/-

25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry

0

+/-

Źródło: Opracowanie własne GIG

5.4. Przewidywane znaczące oddziaływania na powietrze
Zbiór zadao przyjętych do realizacji w projekcie PPSS ze względu na swój charakter oraz
tematykę dotyczą przede wszystkim środowiska wodnego i związanych z nim ekosystemów
wodnych i od wód zależnych. W związku z powyższym nie zakłada się wystąpienia znaczących
oddziaływao na ten element środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w skali ponadlokalnej.
Czasowy wpływ na jakośd stanu powietrza będą miały zadania inwestycyjne związane z realizacją
prac inżynieryjnych. Realizacji robót towarzyszyd będzie zwiększona emisja pyłu oraz spalin. Do
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atmosfery przenikad będzie pył, szczególnie opadający, a także spaliny z pracy pojazdów ciężkich.
Taka sytuacja będzie jednak przejściowa i nie wpłynie istotnie na stan jakości powietrza. Nie
można jednak wykluczyd okresowej uciążliwości dla otoczenia. Grupa zadao związanych ze
wzrostem retencji powierzchniowej oraz wzrostem udziału powierzchni biologicznie czynnych
pośrednio wpłynie pozytywnie na jakośd powietrza atmosferycznego w obszarze realizacji tych
zadao.
Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25
Realizacja zadao związana jest z przeprowadzeniem prac inżynieryjnych, które mogą powodowad
wzrostu zapylenia jak również emisję spalin do powietrza. Źródłem tej emisji będzie ruch
samochodów i innych pojazdów, wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Prowadzenie
prac ziemnych związanych z budową lub przebudową obiektów wiązad się będzie z możliwością
okresowego wzrostu stężeo pyłów. Wielkośd emisji pyłów zależy od warunków pogodowych,
odsłoniętej powierzchni i rzeźby terenu. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się do najbliższego
otoczenia prowadzonych prac. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne
przesuszenie podłoża i w razie wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie
pyłu, zalecane jest okresowe zraszanie odsłoniętej powierzchni terenu. Wielkośd emisji
zanieczyszczeo związanej z ruchem pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu
technicznego. Emisja zanieczyszczeo w okresie prac będzie miała charakter przejściowy, do
zakooczenia prac budowlanych.
Zadania 1, 2, 3, 6, 7
Efektem realizacji tych zadao ma byd m.in. zwiększenie udziału wód powierzchniowych i
obszarów leśnych w zagospodarowaniu przestrzeni gmin oraz wzrost stopnia ich
bioróżnorodności. Zadanie w sposób pośredni oddziaływad będzie, w sposób pozytywny, na
jakośd stanu powietrza. Wzrost wilgotności powietrza w rejonie zbiorników wodnych oraz
zwiększony udział roślinności powodowad będzie redukcję zawartości zanieczyszczeo powietrza
atmosferycznego i przynajmniej lokalne polepszenie warunków.
Zadania 11-20 i 24
Ze względu na swój charakter zadania nie będą w sposób bezpośredni czy nawet pośredni
wpływad na jakośd powietrza atmosferycznego.
W poniższej tabeli (Tabela 24) podsumowano potencjalne znaczące oddziaływania bezpośrednie i
pośrednie na jakośd powietrza.
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bezpośrednie

pośrednie

Tabela 24. Przewidywane oddziaływania na jakośd powietrza

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

0

+

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

0

+

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

0

+

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

0

0

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

0

0

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

0

+

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3

0

+

8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

0

0

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

0

0

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

0

0

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

0

0

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

0

0

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości
szkód spowodowanych suszą

0

0

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

0

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy

0

0

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy

0

0

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

0

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania

0

0

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

0

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0

0

Numer i nazwa zadania
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22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

0

0

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

0

25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry

0

0

Źródło: Opracowanie własne GIG

5.5. Wpływ na klimat
Plany przeciwdziałania skutkom suszy pomimo iż są ściśle związane ze zjawiskiem zmienności
klimatycznej nie oddziałują w sposób realny na warunki klimatyczne, a jedynie przeciwdziałają
negatywnym skutkom tego zjawiska. Zadania infrastrukturalne mające na celu przeciwdziałanie
skutkom suszy polegają przede wszystkim na zwiększeniu retencji wód m.in. poprzez budowę
zbiorników wód powierzchniowych oraz odtwarzaniu naturalnych elementów dolin rzecznych i
obszarów mokradłowych. Powstanie wielu obiektów retencyjnych może w pewnym stopniu
wpłynąd na zmianę mikroklimatu w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.
Zadania 1, 2, 3, 6, 7, 10
Kształtowanie pojemności retencyjnej poprzez budowę obiektów wodnych w skali lokalnej
powodowad będzie złagodzenie warunków mikroklimatycznych co z reguły jest odbierane jako
zjawisko pożądane. Bezpośrednim efektem będzie zmniejszenie amplitudy temperatury i
wilgotności powietrza. Natomiast zbiorniki i obszary mokradłowe, mogą byd przyczyną
powstawania gęstych lokalnych mgieł, na skutek parowania z cieplejszej, swobodnej powierzchni
wodnej, co zwłaszcza w rejonach szlaków komunikacyjnych można uznad za oddziaływanie
negatywne.
Zadanie 3
Kreowanie powierzchni i obiektów retencyjnych w obszarach miejskich również w sposób
pozytywny oddziaływad będzie na mikroklimat miejski. Dogodnym miejscem do tworzenia tego
typu inwestycji są parki i zieleoce miejskie. Rozwiązanie to poza wpływem na zwiększenie
retencyjności zlewni i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy zwiększa walory estetyczne i
poprawia mikroklimat miejski zmniejszając efekt tzw. „miejskiej wyspy ciepła”.
Pozostałe, nie wymienione zadania (Zadania 4, 5, 8, 9 11-25) nie będą w znaczący sposób
oddziaływad na warunki klimatyczne.
W tabeli (Tabela 25) zestawiono możliwe oddziaływania bezpośrednie i pośrednie na warunki
klimatyczne.
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bezpośrednie

pośrednie

Tabela 25. Przewidywane oddziaływania na warunki klimatyczne

1. Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

0

+/-

2. Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

0

+/-

+/0

+/-

4. Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

0

0

5. Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

0

0

6. Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

0

+/-

7. Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3

0

+/-

8. Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające
9. Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

0

0

0

0

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

0

+/-

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi
wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo
12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

0

0

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie
identyfikacji i zwalczania suszy
14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą
15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

0

0

0

0

0

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych
skutkami suszy
17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działao ograniczających skutki suszy
18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy
19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o
przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i
sposobach zapobiegania
20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Numer i nazwa zadania

3. Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych
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21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0

0

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

0

0

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania
ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty
wody z innych obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)
25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe
Odry

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne GIG

5.6. Przewidywane znaczące oddziaływania na powierzchnię ziemi
i gleby
Realizacja poszczególnych zadao będzie mied wpływ na sposób użytkowania i ochronę gleb w
regionie. Obecnie uproszczone zmianowanie, rosnący udział zbóż w strukturze zasiewów i
malejące zasoby materii organicznej w glebie przyczyniają się do szybszej utraty wody z gleby.
Jako, że działania służące ograniczeniu skutków suszy mają na celu także zwiększenie zdolności
gleb do retencjonowania wody, dlatego też, w znacznym stopniu, oddziaływania będą
pozytywne.
Przykładowo, przewidywana w ramach zadania 2 zmiana użytkowania gruntów poprzez wzrost
areału użytków zielonych i roślin odpornych na suszę, może mied pozytywny wpływ na poprawę
struktury gleb, a także na zmniejszenie spływu powierzchniowego i parowania wody z gleby oraz
zmniejszenie erozji gleby. Zmniejszenie podatności gleb na suszę przełoży się na mniejszy zasięg
występowania suszy rolniczej. W ten sposób uprawa roślin o zmniejszonym zapotrzebowaniu na
wodę na terenach narażonych na suszę pozwoli zarówno na otrzymywanie wymiernych plonów,
jak i mniej odczuwalne skutki suszy. Także preferowanie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej
przyczyni się do zatrzymania wody w gruncie, zmniejszy spływ powierzchniowy, tym samym
zwiększając retencję zlewni.
Pozytywne oddziaływania będą związane z realizacją zadao 12, 13, 14 oraz 19. Wdrożenie
systemu ostrzegania oraz wypracowanie spójnych zasad gromadzenia danych i wdrażania
programów zwalczania suszy oraz powiązania ich z systemem monitoringu wilgotności gleby
pozwoli wcześnie zareagowad na symptomy pojawienia się suszy, dzięki czemu będzie możliwe
szybkie podjęcie kroków mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływao suszy na
środowisko, w tym na gleby. Działania edukacyjne dla społeczeostwa przełożą się na
zmniejszenie ryzyka oraz strat spowodowanych suszą. Realizacja zadao z zakresu promocji oraz
edukacji w dłuższej perspektywie czasu będzie skutkowało pozytywnymi oddziaływaniami
pośrednimi i wtórnymi.
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Pośrednim pozytywnym wpływem na gleby będzie skutkowad także realizacja zadania 11. W
wyniku usprawnienia reguł sterowania istniejącymi urządzeniami wodnymi retencjonującymi
wodę, zwiększy się procent gruntów objętych odpowiednim nawodnieniem, co znacząco
powinno przyczynid się do zmniejszenia występowania zjawiska suszy rolniczej, dzięki czemu
gleby będą chronione przez rośliny przed zakwaszeniem i erozją w czasie występowania suszy.
Pozytywny wpływ na zmniejszenie przesuszenia gleby będzie miała także realizacja zadania 3.
Zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych na obszarach zurbanizowanych przyczyni się
do umożliwienia przesączania wody w gruncie. Jednocześnie działania infrastrukturalne
planowane w tym zadaniu, nakierowane na budowę zbiorników retencjonujących wody
opadowe, podobnie jak budowa zbiorników retencyjnych w ramach zadao 1, 6 i 7, musi byd
rozpatrywana z dwóch punktów widzenia – jako elementu przynoszącego korzyści oraz – z
drugiej strony – oddziałującego negatywnie na poszczególne komponenty środowiska. Z chwilą
powstania zbiornika retencyjnego dochodzi bowiem do przekształcenia komponentów
środowiska, wskutek jakościowo-ilościowych zmian procesów krążenia materii i energii.
Zmieniają się fizyczne i chemiczne właściwości wody poniżej zbiornika, a w nim powstaje
zupełnie odmienne środowisko dla organizmów żywych. Budowa zbiornika może mied także
negatywny wpływ na powierzchnię ziemi i strukturę gleby.
Oddziaływania uzależnione będą w dużej mierze od lokalizacji zbiorników, a także od obszaru jaki
zostanie przeznaczony pod inwestycję. Największe oddziaływanie będzie dotyczyd terenu
zalanego wodą, gdzie nastąpi całkowite zniszczenie gleb, jak również przekształcenie terenu
zajętego pod budowę zapór czołowych i bocznych. Ponadto, w wyniku realizacji inwestycji,
nastąpi zmiana poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie zbiorników, co będzie miało pośredni,
potencjalnie negatywny wpływ na gleby.
Także realizacja prac infrastrukturalnych i budowlanych przewidywanych w ramach innych zadao
(m.in. zadanie 4) może spowodowad naruszenie struktury i profilu przypowierzchniowej warstwy
ziemi oraz zniszczenie biologicznych funkcji gleby. Zakres negatywnych oddziaływao związany z
pracami budowlanymi, w tym składowanie odpadów, deniwelacja terenu, będzie mied charakter
trwały, ale ograniczony jedynie do zagospodarowanej danej powierzchni. Nadmienid należy, że w
przypadku, kiedy infrastruktura będzie lokalizowana na terenach już zagospodarowanych bądź
zdegradowanych o niewielkich walorach środowiskowych po ich uprzedniej rekultywacji, wpływ
na powierzchnię ziemi będzie pomijalny.
Do grupy prac najsilniej oddziałujących na powierzchnię ziemi i gleby należą prace melioracyjne
(przewidywane m.in. w ramach zadania 8). Wielkośd oddziaływania i ich charakter uzależniony
jest głównie od rodzaju i skali inwestycji, a także funkcji, jakie spełniają te budowle. W przypadku
wykonania nowych rowów i kanałów czas trwania oddziaływania będzie miał charakter stały.
W wyniku wykonania liniowego wykopu i wypełnienia go wodą nastąpi, bowiem zniszczenie
warstwy gleby zarówno w miejscu wykopu, jak i w miejscu składowania urobku. Także
wykonanie studzienek zbiorczych będzie miało wpływ na powierzchnię ziemi. Na jakośd gleby
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znaczący wpływ może mied także wykonanie sączków i zbieraczy, których zadaniem w przypadku
melioracji odwadniająco-nawadniającej jest utrzymanie właściwego poziomu uwilgotnienia
gleby, a przy melioracji odwadniającej odprowadzenie nadmiaru wody. Z założenia wpływ ten
będzie pozytywny, aczkolwiek w przypadku błędów w jego wykonaniu, źle funkcjonujący system
może spowodowad lub nasilid występowanie zjawiska erozji lub degradacji gleby.
Potencjalne oddziaływania negatywne pośrednie mogą wystąpid w wyniku wprowadzenia
taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy (zadanie 15) oraz czasowych ograniczeo w
zakresie korzystania z wód (zadanie 20) bowiem uwarunkowane ekonomicznie nadmierne
ograniczenie zużycia wody może pogłębid stopieo przesuszenia gleb.
Podsumowując, z wystąpieniem możliwych znaczących negatywnych oddziaływao bezpośrednich
wiązad się będzie realizacja zadao infrastrukturalnych - głównie na etapie ich budowy, przede
wszystkim poprzez naruszenie struktury i profilu przypowierzchniowej warstwy ziemi oraz
zniszczenie biologicznych funkcji gleby. Zakres negatywnych oddziaływao związany z pracami
budowlanymi, w tym składowanie odpadów, deniwelacja terenu, będzie mied charakter trwały,
ale ograniczony jedynie do zagospodarowanej powierzchni.
Pozostałe zadania ujęte w katalogu PPSS nie będą ingerowad w powierzchnię ziemi i warstwę
gleby.
Zestawienie możliwych oddziaływao bezpośrednich i pośrednich na powierzchnię ziemi i gleby
przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 26).

Numer i nazwa zadania

pośrednie

bezpośrednie

Tabela 26. Przewidywane oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

+/-

+

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

+

+

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+/-

+

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

+/-

+

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

+/-

+

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+/-

+

+/-

+/-

3

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m

8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

+/-

+

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+/-

+
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10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

+/-

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

+

+

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

+

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

0

+

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą

0

+

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

0/-

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy

0

+

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działao ograniczających skutki suszy

0

+

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

+

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o
przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i
sposobach zapobiegania

0

+

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

0/-

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

+/-

+

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

+/-

0

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

+/-

25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry

0

0

Źródło: Opracowanie własne GIG

5.7. Przewidywane znaczące oddziaływania na krajobraz
Wdrażanie PPSS będzie oddziaływad na krajobraz. Problematyka zagrożeo krajobrazu i jego ochrony
bezpośrednio powiązana jest głównie z zadaniami uwzględniającymi działania infrastrukturalne,
związane m.in. z budową zbiorników retencyjnych różnej wielkości (zadania 3, 6, 7), z renaturyzacją
koryt i odtwarzaniem starorzeczy (zadania 9 i 10), budową i rozbudową ujęd wód i zbiorowych
systemów zaopatrzenia w wodę (zadanie 21 i 22), budową sieci rozprowadzającej wodę z istniejących
zbiorników małej retencji (zadanie 4), przebudową systemów melioracyjnych (zadanie 8) oraz
odtwarzaniem zabudowy regulacyjnej i innych działaniach na rzecz zwiększenia możliwości
tranzytowych Odry (zadanie 25). Większośd wymienionych działao inwestycyjnych może byd
rozpatrywana z dwóch punktów widzenia – jako elementu przynoszącego korzyści oraz – z drugiej
strony – oddziałującego negatywnie na krajobraz.
Dla pozostałych zadao (Zadania 5, 11-20, 23, 24) przewidzianych do realizacji w ramach PPSS nie
przewiduje się występowania znaczących negatywnych oddziaływao w skali regionu.
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Zadanie 3, 6, 7
Zmiany w krajobrazie są najbardziej zauważalnym skutkiem budowy zbiorników retencyjnych. Przede
wszystkim, budowa sztucznego zbiornika wodnego zmienia naturalny charakter krajobrazu, co jest
szczególnie zauważalne w przypadku zbiorników dużych. W zależności od lokalizacji zbiornika,
zastosowanej technologii, a także przypisanych mu funkcji, poza retencjonowaniem wody w czasie
niżówek, skutki budowy mogą byd bardziej pozytywne lub negatywne. Istotnym, często negatywnym
aspektem budowy zbiorników w odniesieniu do walorów krajobrazowych jest znaczące
przekształcenie doliny rzecznej i terenów przyległych oraz utrata krajobrazów zalanych. W zależności
od zagospodarowania terenu, obszary dotychczas zajęte przez tereny leśne, polne, bądź rolne
zostaną przekształcone w tereny wodne, co stanowi znaczącą zmianę w krajobrazie. Jednocześnie,
ocena wartości zmian krajobrazowych jest w znacznym stopniu subiektywna, jednakże – jeśli
budowla zostanie racjonalnie wkomponowana w otoczenie, to powstanie zbiornika może nawet
podnosid walory krajobrazowe obszaru, mimo, iż budowa zapory, częściowych obwałowao czaszy
zbiorników i nowych odcinków dróg przyzbiornikowych zawsze będzie wiązała się z antropogenizacją
krajobrazu. Po zakooczeniu prac budowlanych każdy zbiornik wodny oddziałuje też na krajobraz w
sposób pośredni poprzez podniesienie się w otaczających terenach poziomu wody gruntowej, co
wpływa na skład florystyczny i stan istniejącej szaty roślinnej. Potencjalnym negatywnym
oddziaływaniem może byd abrazja brzegu, a korzystnie biologiczna zabudowa brzegów zbiornika.
Ponadto, budowa zbiorników wiąże się z rozwojem turystycznym obszaru i z powstawaniem
zabudowy rekreacyjnej, nie zawsze dobrze wkomponowanej w krajobraz. Jednakże największe oraz
najbardziej szybkie i zauważalne zmiany krajobrazowe będą miały miejsce w czasie trwania budowy
zbiornika/ów. Oddziaływania te będą polegały przede wszystkim na częściowej likwidacji sieci
drogowej, a ponadto z terenów planowanych do zalania usunięte muszą zostad wszystkie drzewa i
krzewy, a także znajdujące się tam budynki, aby nie dopuścid do wystawania pozostałości ponad taflę
wody. W przypadku niedopilnowania tego aspektu prac przygotowawczych, lub też nadmiernego
obniżenia powierzchni wody po zalaniu zbiornika/ów, ich oddziaływanie na krajobraz może byd
trwale negatywne.
Zadanie 4, 21, 22
W przypadku budowy nowych obiektów infrastruktury, m.in. takich jak zbiorowe systemy
zaopatrzenia w wodę, stopieo bezpośredniego wpływu na krajobraz będzie zależed od ich
umiejscowienia i kumulacji na danym obszarze. Duże zagrożenie dla krajobrazu mogą stanowid
inwestycje realizowane w sposób niekontrolowany i chaotyczny, gdzie obiekty infrastrukturalne
sytuowane są w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych, cennych przyrodniczo, na obszarach
chronionego krajobrazu przecinając korytarze ekologiczne. W przypadku błędnych lokalizacji
inwestycje infrastrukturalne mogą powodowad oddziaływania bezpośrednie i trwałe. W pozostałych
przypadkach możliwe bezpośrednie negatywne oddziaływania na jakośd krajobrazu są przede
wszystkim związane z etapem realizacji inwestycji i są to najczęściej oddziaływania krótkoterminowe,
chwilowe, odwracalne.
Zadanie 8
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Chwilowe i odwracalne oddziaływania na krajobraz mogą byd także powiązane w pracami
polegającymi na przebudowie istniejących systemów melioracyjnych z odwadniających na
nawadniająco – odwadniające, jednakże oddziaływanie to zaniknie po zakooczeniu prac
remontowych. Jedynie w przypadku likwidacji istniejących wcześniej rowów odwadniających zmiana
w krajobrazie będzie trwała, aczkolwiek powinno to byd oddziaływanie mające pozytywny lub
neutralny wpływ na walory krajobrazowe obszaru.
Zadanie 25
Przewidywane w ramach zadania 25, działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości
tranzytowe, Odry, w tym związanych z odtwarzaniem zabudowy regulacyjnej oraz inwestycjach na
rzecz zapewnienia odpowiedniej głębokości rzeki są działaniami długoterminowymi o potencjalnym
bezpośrednim oddziaływaniu na krajobraz. Częśd oddziaływao może byd negatywnych - związanych z
modyfikacją strumienia rumowiska, natomiast wpisanie prac modernizacyjnych w charakter rzeki
(która od lat powojennych na odcinku granicznym jest de facto rzeką uregulowaną) nie powinna mied
nadmiernego wpływu na walory krajobrazowe.
Zadania 1, 2, 9 i 10
Pozytywne oddziaływania będą wiązały się z realizacją prac na rzecz zwiększenia retencji leśnej w
zlewni (zadanie 1) oraz zwiększenia retencji na obszarach rolniczych (zadanie 2). Odtwarzanie
istniejących wcześniej „oczek wodnych” zwiększy urozmaicenie krajobrazu. Ponadto podjęcie tego
typu działao przyczyniad się będzie do poprawy stosunków wodnych w glebie i wzrostu retencji na
analizowanym obszarze, a w konsekwencji do poprawy walorów krajobrazowych obszarów leśnych,
łąkowych, polnych i rolnych oraz do zapobiegania pożarom, które mają negatywny wpływ na
krajobraz. Zdecydowany pozytywny wpływ na krajobraz będzie miała także realizacja zadao 9 i 10,
związanych z renaturyzacją koryt i odtwarzaniem starorzeczy, bowiem przywracanie stanu
naturalnego korytom rzecznym pozytywnie wpływa na ich atrakcyjnośd krajobrazową. Jedynie w
trakcie prac inwestycyjnych mogą wystąpid chwilowe i odwracalne oddziaływania negatywne,
związane z prowadzeniem prac ziemnych.
Podsumowując, charakter oddziaływao działao infrastrukturalnych (pozytywne i negatywne) zależy
do typu obiektu, sposobu zaprojektowania oraz harmonogramu realizacji prac budowlanych, czy
modernizacyjnych. W przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, w celu eliminowania lub
minimalizacji negatywnego wpływu na krajobraz należy wykonad studia krajobrazowe, polegające na
jak najlepszym wpasowaniu inwestycji w otoczenie, a ponadto uwzględniad zagadnienia wizualnego
dopasowania do krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko dla poszczególnych projektów.
Pozwoli to na uniknięcie trwałej utraty zasobów krajobrazowych w przypadku popełnienia błędów w
rozpoznaniu oddziaływania na środowisko w trakcie procedury OOŚ. Podobnym obostrzeniom
powinien podlegad rozwój turystyki związany z nowo powstałymi obiektami, który powinien byd
realizowany z uwzględnieniem uwarunkowao wynikających z potrzeb ochrony krajobrazu, a także
optymalizacji wielkości ruchu turystycznego i chłonności środowiska.
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Zestawienie możliwych oddziaływao bezpośrednich i pośrednich na krajobraz przedstawiono w tabeli
poniżej (Tabela 27).

bezpośrednie

pośrednie

Tabela 27. Przewidywane oddziaływania na krajobraz

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

+/-

+

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

+/-

+

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+/-

+

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

+/-

+/-

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

+/-

+/-

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+/-

+/-

+/-

+/-

Numer i nazwa zadania

3

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m

8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

+/-

0

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+/-

+

+/-

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

0

0

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

0

0

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości
szkód spowodowanych suszą

0

0

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

0

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy

0

0

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy

0

0

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

0

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania

0

0

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

+/-

+/-

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

+/-

+/-

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

+/-

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

+/-
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25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry

+/-

+/-

Źródło: Opracowanie własne GIG

Charakter oddziaływao działao infrastrukturalnych (pozytywne i negatywne) zależy do typu obiektu,
sposobu zaprojektowania oraz harmonogramu realizacji prac budowlanych, czy modernizacyjnych.
W przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, w celu eliminowania lub minimalizacji
negatywnego wpływu na krajobraz należy wykonad studia krajobrazowe, polegające na jak
najlepszym wpasowaniu inwestycji w otoczenie, a ponadto uwzględniad zagadnienia wizualnego
dopasowania do krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko dla poszczególnych projektów.
Pozwoli to na uniknięcie trwałej utraty zasobów krajobrazowych w przypadku popełnienia błędów
w rozpoznaniu oddziaływania na środowisko w trakcie procedury OOŚ. Podobnym obostrzeniom
powinien podlegad rozwój turystyki związany z nowo powstałymi obiektami, który powinien byd
realizowany z uwzględnieniem uwarunkowao wynikających z potrzeb ochrony krajobrazu, a także
optymalizacji wielkości ruchu turystycznego i chłonności środowiska. Dla pozostałych zadao
przewidzianych do realizacji w ramach PPSS nie przewiduje się występowania znaczących
negatywnych oddziaływao w skali regionu.

5.8. Przewidywane znaczące oddziaływania na zasoby naturalne
Projekt PPSS nie przewiduje zadao, które bezpośrednio nakierowane są na wykorzystanie surowców
naturalnych – zarówno występujących w regionie, jak i w innych częściach Polski. Działania
przewidziane w PPSS mogą jednak oddziaływad na stan i zasoby surowców.
Pozytywne skutki realizacji zdao związanych z realizacją prac na rzecz zwiększenia retencji leśnej w
zlewni (zadanie 1) oraz zwiększenia retencji na obszarach rolniczych (zadanie 2), związane będą
głównie z zabezpieczeniem przed utratą zasobów torfu, które jeszcze nie zostały rozpoznane.
Realizacja zadania 10 polegającego na odtwarzaniu starorzeczy i obszarów bagiennych może
natomiast przyczynid się do niewielkiego wzrostu zasobów torfu w przyszłości.
Z potencjalnymi negatywnymi oddziaływaniami bezpośrednimi na zasoby naturalne regionu, w tym
głównie na złoża kopalin pospolitych, wiązad się będą głównie działania, obejmujące prace
infrastrukturalne. Najbardziej narażone na negatywny wpływ realizowanych inwestycji mogą byd
pokłady piasków, żwirów i torfów, szczególnie występujące w miejscu lub w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanych inwestycji. Przykładowo budowa zbiorników retencyjnych (zadanie 3 i 6), w
tym szczególnie wielkoobszarowych (zadanie 7), ingerujących w powierzchnię terenu mogą
doprowadzid do częściowego lub całkowitego zniszczenia złóż surowców zlokalizowanych w danym
miejscu. Będą to oddziaływania lokalne. W przypadku realizacji zadao inwestycyjnych liniowych,
efektem może byd także uniemożliwienie dostępu do zlokalizowanych w pobliżu zasobów
naturalnych, co może potencjalnie stanowid także negatywny skutek gospodarczy dla lokalnej
społeczności. Dlatego też ocena oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji powinna
zawierad szczegółowe informacje o zasobach naturalnych na danym terenie, co spowoduje
zmniejszenie prawdopodobieostwa wystąpienia przedmiotowych oddziaływao. Nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania zadao infrastrukturalnych na złoża kopalin podstawowych.
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Jednocześnie, realizacja działao z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury i obiektów
budowlanych, może przyczynid się do wzrostu popytu na materiały budowlane, a tym samym na
surowce niezbędne do ich wytworzenia. Ocenia się, że pośrednim skutkiem będzie zmniejszenie
zasobów naturalnych, które może dotyczyd zarówno Pomorza Zachodniego, jak i województw
sąsiednich, z których materiały mogą także byd sprowadzane (np. z województwa lubuskiego, czy
pomorskiego).
Wpływ pozostałych zadao technicznych, w których przewidziane są lub które mogą pociągad za sobą
prace infrastrukturalne(zadanie 4, 5, 8, 21, 22), na zasoby naturalne regionu będzie pomijalny, ze
względu na niewielką skalę inwestycji lub też brak oddziaływao bezpośrednich.
Zadania organizacyjne, takie jak zadanie 11-20 i 24 nie będą pociągały za sobą bezpośrednich
znaczących oddziaływao na zasoby naturalne obszaru.
Poniżej przedstawiono przewidywany znaczące oddziaływanie jakie mogą wystąpid w wyniku
realizacji poszczególnych zadao na omawiany komponent środowiska (Tabela 28).

bezpośrednie

pośrednie

Tabela 28. Przewidywane oddziaływania na zasoby naturalne

+/-

+

+

+

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+/-

0

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

+/-

0

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

+/-

+/-

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+/-

0

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3

+/-

+/-

8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

+/-

0

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+/-

0

+/-

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

+

+

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji
i zwalczania suszy

0

0

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą

0

0

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

0

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami

0

0

Numer i nazwa zadania

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

3.

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
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suszy
17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy

0

0

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy

programy

0

0

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach
zapobiegania

0

0

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

0

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

+/-

+/-

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

+/-

+/-

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

+/-

+/-

0

25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry
Źródło: Opracowanie własne GIG

5.9. Przewidywane znaczące oddziaływania na ludzi
Zadania przedstawione w projekcie PPSS zmierzają przede wszystkim do ograniczenia wystąpienia
skutków suszy, które w sposób negatywny oddziałują na ludzką działalnośd gospodarczą. Susza jako
ekstremalne zjawisko przyrodnicze stanowi zagrożenie, które powoduje wymierne straty
ekonomiczne. Realizacja celu założonego w projekcie PPSS w sposób pozytywny wpłynie na wzrost
jakości życia i zdrowia ludności, poprawę gospodarki rolnej i leśnej oraz zmniejszenie ryzyka
wystąpienia strat materialnych.
Częśd zadao zawartych w Projekcie PPSS ma charakter infrastrukturalny (zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 21, 22, 23, 25). Realizacja tych zadao może w sposób negatywny oddziaływad na ludzi na etapie
realizacji planowanych inwestycji. Tam gdzie prowadzone będą roboty budowlane może wystąpid
negatywny wpływ na ludzi poprzez występowanie takich uciążliwości jak hałas i drgania oraz
intensywne pylenie i emisja spalin pochodzących ze sprzętu pracującego. Negatywne oddziaływanie
może również wynikad z niedogodności związanych ze zmianami w organizacji ruchu na drogach w
pobliżu budowy, emisją spalin pochodzących ze sprzętu pracującego oraz intensywnym pyleniem.
Dodatkowo oprócz utrudnieo komunikacyjnych, podczas prowadzenia prac budowlanych może
wystąpid emisja zanieczyszczeo do wód i gruntu. Należy jednak podkreślid, że tego typu
oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, krótkoterminowy, chwilowy i odwracalny i ustaną
po zakooczeniu prowadzonych prac. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią z uwzględnieniem
obszarów cennych przyrodniczo i użytkowanych przez ludzi oraz skuteczne ograniczenie
krótkotrwałych niedogodności związanych z prowadzeniem prac budowlanych powinno zostad
zapewnione podczas realizacji działao infrastrukturalnych co pozwoli ograniczyd do minimum
negatywne oddziaływanie na ludzi.
Poniżej zostały zestawione zadania, które ze względu na charakter działao będą szczególnie,
pośrednio bądź bezpośrednio, oddziaływad na ludzi (Tabela 29).

str. 150

Prognoza oddziaływania na środowisko
planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego i w regionie wodnym Ücker

Zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 21
Ze względu na wysoki udział leśnictwa i rolnictwa w gospodarce analizowanego obszaru, szczególną
rolę odgrywa racjonalna gospodarka wodna. Zadanie 1 Zwiększanie retencji leśnej w zlewni, przyczyni
się do poprawy warunków wodnych w lasach i zwiększenia lesistości. Działanie te wpłynie na
poprawę ich funkcji gospodarczej, ale również przełoży się na poprawę warunków życia ludności w
rejonach zurbanizowanych poprzez rekreacyjne użytkowanie i wykorzystaniem walorów
przyrodniczo-leśnych regionu. Zadania takie jak 2 Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych, 4
Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji, 5 Wykorzystanie
zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie, 6 Budowa małych zbiorników gromadzących
wodę w pobliżu pól uprawnych, 8 Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na
nawadniająco- odwadniające, 11 Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi
retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo, 21 Budowa ujęd
wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych, mają na celu zatrzymanie wody w gruncie oraz
nawadnianie gruntów, co z kolei przyczyni się do poprawy bilansu wodnego na terenach rolnych,
poprawy stanu ilościowego i jakościowego plonów, zmniejszenia strat w uprawach rolnych
spowodowanych zjawiskiem suszy oraz możliwości intensyfikacji produkcji rolniczej.
Zadania 3, 7, 12, 17, 18, 22, 24
Poprawa jakości życia ludności mieszkaoców wynika przede wszystkim z ograniczenia skutków suszy
na terenach miejskich oraz zwiększenia bezpieczeostwa powodziowego. Realizacja zadao pozwoli na
zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych (Zadanie 3), wyeliminowanie zagrożenia
niedoboru wody do zaopatrzenia ludności (Zadanie 22), a także wzrostu wykorzystania powierzchni
terenów wokół zbiorników retencyjnych na cele rekreacyjne i turystyczne (Zadanie 7 Budowa
zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3). Ponadto możliwe stanie się
wykorzystanie retencjonowanej wody w okresie niżówek na cele energetyki. Realizacja Projektu PPSS
pozwoli w efekcie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia strat materialnych wywołanych skutkami
suszy. Zadanie 12 Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy umożliwi lepszy dostęp do
informacji o zagrożeniu suszą, przewidywanym przebiegu i czasie, podjętych działaniach
zapobiegawczych (poziom krajowy). Działania o charakterze prewencyjnym, mające na celu
ograniczenie negatywnych skutków suszy pozwolą na uniknięcie niepożądanych strat ekonomicznogospodarczych. Zadania o charakterze ekonomiczno-prawnym (17 Opracowywanie aktów prawnych,
krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działao ograniczających skutki suszy, 18
Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z
zakresu ograniczania skutków suszy) umożliwią i ułatwią wdrażanie działao zmniejszających skutki
suszy. Zadanie 22 Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, 24
Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę przyczynią
się do poprawy jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia, a jednocześnie zapewnią gwarancję dostawy wody nawet w okresach długotrwałej suszy.

Zadania 13, 19
Realizacja zadania uwzględniającego wdrożenie programów badao naukowych (13 Formułowanie i
wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i zwalczania suszy) przyczyni się do
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wzrostu świadomości społeczeostwa w zakresie identyfikacji i zwalczania suszy, co w konsekwencji
pozwoli na skuteczne przewidywanie zagrożeo wynikających z występowania tego zjawiska oraz
przyczyni się do rozwoju nowych metod monitoringu. Realizacja zadania 19 Opracowanie i wdrażanie
programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach występowania suszy, sposobach jej
identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości
społeczeostwa na temat zjawiska suszy i sposobów przeciwdziałania oraz minimalizowania strat.
Zadanie 15
Zadanie 15 - Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy jest działaniem o
charakterze ekonomicznym. Ponieważ dotychczasowy taryfikator cen wody nie uwględnia jej
dostępności, w związku z powyższym zostanie opracowany nowy taryfikator uzależniający ceny wody
od jej zasobów, dostępności oraz intensywności suszy. Zmiana ta będzie miała bezpośredni wpływ na
ludzi, poprzez wzrost cen za wodę w okresie jej niedoboru oraz obniżenie cen za wodę w okresie jej
większej dostępnosci. Działanie to w efekcie przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania
zasobami wodnymi.
Zadanie 20
Zadanie 20 – Czasowe ograniczenie w zakresie korzystania z wód jest działaniem nietechnicznym,
które ma na celu ograniczenie korzystania z wód w zakresie jej poboru oraz wprowadzania ścieków
do wód i do gleb. Ponieważ chwilowe ograniczenie wielkości poboru wód wiąże się m.in.
z ograniczeniem produkcji i przychodów w zakładach przemysłowych, może w sposób bezpośredni
oddziaływad na ludzi związanych z tymi zakładami (ryzyko utraty zysku).
Zadania 23, 25
Realizacja zadao 23 Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej oraz 25 Działania
polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry przyczyni się do zwiększenia
możliwości rozwoju transportu wodnego co powinno mied przełożenie na wzrost gospodarczy kraju.

bezpośrednie

pośrednie

Tabela 29. Przewidywane oddziaływania na ludzi

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

+/-

+

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

+/-

+

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

+/-

+

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

+/-

+

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

+/-

+

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

+/-

+

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3

+/-

+

Numer i nazwa zadania
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8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

+/-

+

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

+/-

+

+/-

+

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

+

+

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

+

+

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

+

+

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości
szkód spowodowanych suszą

0

+

+/-

+

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy

0

+

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy

0

+

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

+

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania

+

+

20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0/-

+/-

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

+/-

+

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

+/-

+

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

+/-

+

+

+

+/-

+

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)
25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry
Źródło: Opracowanie własne GIG

5.10.Potencjalne konflikty społeczne oraz gospodarcze
Konflikty społeczne oraz gospodarcze wynikające z uregulowao wprowadzanych w wyniku realizacji
PPSS mogą dotyczyd osób, bądź instytucji, które z uwagi na zrealizowane zadania, zarówno
infrastrukturalne, jak i organizacyjne, będą musiały ponieśd jakiekolwiek koszty – zarówno finansowe,
jak i poza finansowe.
Jako najbardziej konfliktogenne zadanie zdiagnozowano realizację zadania 15, dotyczącego
opracowania taryfikatora, uzależniającego ceny wody od jej dostępności. Mimo pozytywnych
efektów tego zadania, którego skutkiem będzie wymuszona oszczędnośd wody, jego odbiór społeczny
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może byd negatywny – szczególnie wśród użytkowników indywidualnych. W celu zmniejszenia oporu
społecznego, konieczne jest prowadzenie szczegółowych i kompleksowych działao informacyjnych,
w sposób wyraźny przedstawiający pozytywne efekty jego realizacji – nie tylko z poziomu środowiska
jako całości, ale także dla poszczególnych odbiorców – m.in. poprzez zwiększenie niezawodności
dostaw wody dla potrzeb komunalnych. Bowiem to właśnie gospodarka komunalna może odnieśd
największe korzyści z priorytetowego podejścia do zaspokajania jej potrzeb wynikające z mniejszego,
bo skutecznie tłumionego ekonomicznie, rozbioru wody na inne cele.
Kolejnymi potencjalnym obszarem konfliktowym może byd wprowadzone czasowe ograniczenia
w zakresie korzystania z wód w zakresie poboru wody, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
(zadanie 20). Realizacja tego zadania może byd źródłem wielu konfliktów użytkowników wód, których
te ograniczenia będą dotyczyd. Negatywnym skutkiem realizacji tego zadania może byd ograniczenie
produkcji, a zatem i przychodów w zakładach przemysłowych. Ze względu na fakt, iż planowane
realizacja zadania zakłada ograniczenie bez odszkodowania praw wynikających z pozwoleo
wodnoprawnych, przedsiębiorcy będą musieli ponosid dodatkowe koszty związane
z przystosowaniem swojej działalności do tych ograniczeo, co może wpłynąd na brak rozwoju
w każdym sektorze. Może to prowadzid do powstawania roszczeo względem RZGW w Szczecinie, czy
też przedsiębiorstw wodociągowych, będących bezpośrednimi wykonawcami tego rozporządzenia.
W przypadku wystąpienia konfliktowego zapotrzebowania na jednoczesne wykorzystanie tych
samych wolnych zasobów dyspozycyjnych, konieczne będzie stosowanie priorytetów w zaspokajaniu
potrzeb wodnych. Realizacja tego zadania może zatem rozwiązywad istniejące obecnie konflikty –
szczególnie w gospodarce komunalnej (przykładowo na zaopatrzenie w wodę pitną, wodę do celów
bytowych, gospodarki ściekowej, a także dbałości o zdrowie publiczne, czy bezpieczeostwo
pożarowe), następnie w rolnictwie. Realizacja tego zadania w sposób szczególny musi byd poddana
analizie podczas konsultacji społecznych.
Potencjalne konflikty społeczne mogą wystąpid także w skutek realizacji zadania 7, obejmującego
budowę zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3. W zależności od lokalizacji
zbiornika oraz zastosowanej technologii potencjalne konflikty społeczne mogą się nasilad, lub byd
stosunkowo niewielkie. Istotnym bowiem składnikiem budowy zbiornika, jest znaczące
przekształcenie doliny rzecznej i terenów przyległych. W ramach przygotowao do budowy nastąpi
częściowa likwidacji sieci drogowej, a ponadto z terenów planowanych do zalania usunięte muszą
zostad wszystkie drzewa i krzewy, a także znajdujące się tam i w bezpośrednim otoczeniu budynki, co
będzie wiązało się ze stratami materialnymi dla okolicznych mieszkaoców. W przypadku inwestycji
obszarowych efektem może byd także uniemożliwienie dostępu do zasobów naturalnych, z których
dotknięta społecznośd czerpie swój dochód (np. wydobywanie piasku z koryta rzecznego). Zasadnicze
oddziaływania społeczne w ramach tego zadania, wynikające z konieczności dokonania trwałych
i czasowych zajęd nieruchomości na potrzeby jego realizacji mogą zatem objąd: utratę ziemi (rolnej,
nierolniczej i in.), utratę dóbr (np. nieruchomości, kanały melioracyjne i nawadniające, nasadzenia,
drzewa, ogrodzenia itp.), utratę wspólnych dla społeczności własności i zasobów, lub też –
w skrajnych przypadkach - koniecznośd przesiedlenia ludności. Należy w takiej sytuacji uwzględnid
fakt, iż częśd potencjalnego procesu przesiedleo wiązała się będzie z koniecznością przywrócenia
dochodu z upraw lub eksploatacji zasobów. Mimo, iż występuje pewne prawdopodobieostwo
przesiedleo w związku z budową zbiorników retencyjnych, czy też suchych zbiorników i ochroną
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bierną, to najprawdopodobniej jedynie pojedyncze gospodarstwa domowe mogą zostad
bezpośrednio tym dotknięte, a więc wpływ tych przesiedleo na społecznośd lokalną nie będzie
znaczny. Konflikty w wyniku realizacji zadao 6 i 7 mogą pojawid się także w sytuacji, jeśli
w bezpośrednim sąsiedztwie lub poniżej obszaru ingerencji, znajdują się tereny wykorzystywane
rolniczo zasilane wodą z tego obszaru (utrata funkcji lub zmiana przeznaczenia terenu). W takich
wypadkach na etapie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia konieczne
będzie uwzględnienie opinii właścicieli sąsiednich działek związanych hydrologicznie z obszarem
ingerencji.
Niewątpliwym minusem ekonomicznym realizacji zadania 7 jest znaczny koszt inwestycji, a także
zagrożenie dużymi stratami materialnymi w przypadku awarii zbiornika. Jednocześnie, zależnie od
lokalizacji zbiornika korzyści gospodarcze także powinny byd duże. Podstawowym jest duża
dyspozycyjnośd w użytkowaniu zgromadzonej wody dla celów komunalnych, rolnictwa, przemysłu,
żeglugi, rekreacji, czy produkcji energii elektrycznej, co powinno znacząco wpłynąd na zmniejszenie
konfliktów pomiędzy tymi użytkownikami wód.
Ze stratami, związanymi głównie z utratą ziemi oraz zmianą charakteru danego terenu oraz terenów
bezpośrednio sąsiadujących, aczkolwiek na znacznie mniejszą skalę, potencjalnie wiązad się mogą
także działania przewidziane w ramach zadania 6, obejmującego budowę małych zbiorników
gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych, zadania 4 – obejmujące budowę sieci
rozprowadzającej wodę oraz zadania 10 – obejmującego działania na rzecz odtwarzania starorzeczy
i obszarów bagiennych. Jednocześnie należy zwrócid uwagę, iż działania liniowe będą miały raczej
niewielki wpływ na pojedynczych właścicieli. Skutkiem tych działao może byd głównie czasowe
wyłączenie lub ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (na terenach
zurbanizowanych) albo rolniczej (na terenach wiejskich) na niewielkich obszarach, w bezpośrednim
sąsiedztwie prowadzonych inwestycji. Mogą one spowodowad utratę nasadzeo, w tym upraw roślin
wieloletnich. Ewentualne działania kompensacyjne mogą byd związane z koniecznością wypłaty
znacznej liczby niskokwotowych rekompensat za czasową utratę dóbr takich, jak np. nasadzenia,
w tym roślin wieloletnich. W przypadku właściwego zaprojektowania obiektów liniowych można
łatwo uniknąd lub zminimalizowad koniecznośd usuwania trwałych obiektów. Jednocześnie realizacja
w nieprawidłowy sposób zadao 9 i 10 może powodowad powstawanie konfliktów dla transportu, w
tym szczególnie żeglugi śródlądowej.
Realizacja zadao 1, 2 i 3 związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach leśnych, rolniczych
i zurbanizowanych, w większości powinna mied pozytywny wpływ na użytkowników wód i zasadniczo
nie powodowad eskalacji ani powstawania nowych konfiktów. Jednocześnie należy zwrócid uwagę na
ograniczenie w odbudowie zdolności retencyjnych zlewni w wyniku obecnego stanu
zagospodarowania zlewni i dolin rzecznych oraz na skutek duża gęstości zaludnienia. Potencjalne
działania nie uwzględniające tych ograniczeo, przykładowo w kierunku odtworzenia pierwotnych
obszarów bagiennych użytkowanych rolniczo lub zabudowanych (także w przypadku ternów
porzucownaych lub odłogowanych) mogą prowadzid do eskalacji istniejących konfliktów, szczególnie
w zakresie utrzymania terenow zurbanizowanych oraz upraw roślin.
W przypadku realizacji zadao 21, 22 i 23 możliwe kwestie sporne wystąpid mogą przede wszystkim
w związku ze zmianami w dostępie do zasobów wody przez różnych użytkowników wód.
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W celu złagodzenia przebiegu potencjalnych konfliktów, proponuje się:
 przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. planowanych przedsięwzięd inwestycyjnych, a
w zakresie przygotowania do realizacji zadania 7, także w zakresie ewentualnych
rekompensat dla ludności mieszkających na terenie i w bezpośredniej bliskości przyszłych
zbiorników;
 realizację działao informacyjnych dla władz samorządowych i ludności żyjącej w regionach
wodnych DOiPZ, w tym szczególnie dla osób mieszkających w bezpośredniej bliskości
przyszłego zbiornika na temat celów i zasad realizacji inwestycji, istotnych problemów
zbiornika, oraz bezpieczeostwa realizacji funkcji przyszłego zbiornika;
 realizacje programów edukacyjnych dla szkół w zakresie konieczności prowadzenia
wielowymiarowych działao na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy oraz poprawy
zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych DOiPZ.
Jednocześnie, podkreślenia wymaga, iż pozytywne oddziaływania społeczne, czyli zyski dla
społeczności lokalnych, wiążą się wprost z działaniami infrastrukturalnymi planowanymi w projekcie
PPSS. Do zysków długoterminowych należą:
 ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożenia skutkami suszy,
 ochrona terenu oraz mienia publicznego i prywatnego, w tym nieruchomości i ziemi
uprawnej.
Potencjalny wpływ zadao 12-14 i 16-19 nie jest ograniczony dla poszczególnych sektorów gospodarki
i środowiska. Wielowątkowośd i pewien sposób uogólnienia nie pozwalają na dokładną weryfikację,
jakie zmienne i w jakim czasie będą powodowad minimalizację i zażegnywanie konfliktów w obrębie
jednego zadania projektu PPSS. Każde z nich niesie ze sobą możliwośd potencjalnego wyciszenia
pewnych konfliktów w przynajmniej jednej dziedzinie, a jednocześnie może powodowad
powstawanie nowych konfliktów gospodarczych w innych sektorach. Dlatego też niezwykle ważne
jest prowadzenie stałego monitoringu potencjalnych skutków prowadzonych działao.

5.11. Przewidywane znaczące oddziaływania na zabytki i dobra
materialne
Realizacja zadao zawartych w Projekcie PPSS nie będzie miała bezpośredniego wpływu na obiekty
zabytkowe, obiekty kultury i dobra materialne (Tabela 30). Natomiast wdrożenia zadao
przyczyniających się do zwiększenia retencji i podnoszących bezpieczeostwo powodziowe (m.in.
zadanie 3 Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych i zadanie 7 Budowa zbiorników
retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3) zminimalizuje ryzyko wystąpienia zniszczeo i
zagrożeo obiektów zabytkowych i dóbr materialnych spowodowanych powodzią. Należy jednak
zwrócid uwagę na zadania o charakterze infrastrukturalnym (zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22,
23, 25). Potencjalne oddziaływanie negatywne na stan dóbr materialnych i zabytków może wystąpid
na skutek prowadzenia robót budowlanych (m.in. budowa zbiorników retencyjnych, przebudowa
systemów melioracji, budowa ujęd wód podziemnych, rozbudowa zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę) w sąsiedztwie istniejących zabytków i budynków). Prace prowadzone na etapie
inwestycji mogą powodowad uciążliwości takie jak wibracje, hałas, pylenie. Występujące na etapie
prowadzenia inwestycji negatywne oddziaływanie na krajobraz kulturowy, dobra materialne i zabytki,
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będzie miało charakter bezpośredni, krótkotrwały i chwilowy, który ustanie po zakooczeniu realizacji
prac budowlanych. Wszelkie działania inwestycyjne oraz prace budowlane powinny byd prowadzone
z zachowaniem regulacji i zasad dotyczących ochrony zabytków oraz wytycznych konserwatora
zabytków w celu zminimalizowania oddziaływania na zlokalizowane w pobliżu obiekty dziedzictwa
kulturowego.

bezpośrednie

pośrednie

Tabela 30. Przewidywane oddziaływania na zabytki i dobra materialne

1.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

0/-

0

2.

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

0/-

0

3.

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych

0/-

+

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji

0/-

0

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnieo w rolnictwie

0/-

0

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych

0/-

0

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m

0/-

+

8.

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające

0/-

0

9.

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

0/-

0

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

0/-

0

11. Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnieo

0/-

0

12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy

0

0

13. Formułowanie i wdrażanie programów badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy

0

0

14. Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości
szkód spowodowanych suszą

0

0

15. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

0

0

16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy

0

0

17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy

0

0

18. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy

0

0

19. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach

0

0

Numer i nazwa zadania

3
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występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania
20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

0

0

21. Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0/-

0

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę

0/-

0

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

0

0

24. Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w
wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.)

0

0

25. Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry

0

0

Źródło: Opracowanie własne GIG

5.12.Podsumowanie potencjalnego oddziaływania na środowisko
ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych
Analiza wszystkich działao przewidzianych PPSS i odziaływao wynikających z realizacji poszczególnych
zadao wskazuje, że brak jest przesłanek do stwierdzenia, że w przypadku PPSS może dochodzid do
negatywnych oddziaływao wynikających z kumulacji skutków oddziaływao pozytywnych lub mało
znaczących. Z tego względu, analizując problem kumulacji oddziaływao, skoncentrowano się tylko na
oddziaływaniach negatywnych na dany element środowiska (wliczając w to każde działanie, które
może wywoład oddziaływanie negatywne, także jeśli przeważa pozytywny aspekt tego
oddziaływania). Kumulację oddziaływao analizowano biorąc pod uwagę z jednej strony rodzaj i
mechanizm presji analizowanych działao na dany element środowiska, rodzaj i zakres wpływu, z
drugiej - uprawdopodobnienie wystąpienia danego oddziaływania i możliwośd jego uniknięcia, a z
trzeciej - perspektywę czasową, zasięg przestrzenny, odwracalnośd i miejsce w możliwych łaocuchach
zdarzeo. Możliwośd kumulacji oceniono metodą macierzową, przyjmując następująca skalę:
0 - Kumulacja niemożliwa,
1 - Kumulacja mało prawdopodobna,
2 - Umiarkowane prawdopodobieostwo kumulacji,
3 - Kumulacja wysoce prawdopodobna.
Sposób rozumowania zastosowany w ocenie możliwości kumulacji jest z pewnym przybliżeniem
zilustrowany w poniższym zestawieniu:
- kumulacja niemożliwa ze względu na koincydencję następujących cech oddziaływao:
oddziaływanie jest możliwe do uniknięcia a sposób uniknięcia został wskazany w prognozie,
przedsięwzięcia mają odmienny rodzaj lokalizacji, odmienny rodzaj (efekt) wpływu,
przynajmniej jedno z oddziaływao ma charakter krótkoterminowy, przynajmniej jedno ma
charakter jedynie lokalny, nie występują oddziaływania wtórne, a przy tym nie ma takich
oddziaływao wtórnych, których efekty mogłyby się kumulowad lub oddziaływad
synergistycznie
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-

-

-

kumulacja możliwa lecz mało prawdopodobna, gdyż spełniona jest większośd warunków jw.
lecz oddziaływania mają zbliżony rodzaj lokalizacji; szczególnie istotne jest, że obydwa
oddziaływania są możliwe do uniknięcia (sposób – wskazany w prognozie),
kumulacja możliwa, z umiarkowanym prawdopodobieostwem – oddziaływania
charakteryzują się podobnym mechanizmem presji i/lub podobnym rodzajem wpływu na
dany element środowiska, jednak przynajmniej jedno z oddziaływao jest możliwe do
uniknięcia (założenie – mogą to byd oddziaływania średnio- lub długoterminowe o zasięgu
ponadlokalnym), lub obydwa oddziaływania są niemożliwe do uniknięcia lecz obydwa mają
zasięg tylko lokalny i są krótkoterminowe,
z dużym prawdopodobieostwem - jeśli obydwa oddziaływania są niemożliwe do uniknięcia
i charakteryzują się podobnym rodzajem wpływu na dany element środowiska; a przy tym
mają zbliżony rodzaj lokalizacji albo co najmniej jedno z nich ma zasięg ponadlokalny lub co
najmniej średnioterminowy horyzont.

W analizie wykorzystano bazową tabelę podsumowującą wyniki analiz opisanych w podrozdziałach
dotyczących potencjalnego wpływu na poszczególne elementy środowiska (Tabela 31).
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b, w, k

b, w, l,
zd

b, w

k

b, l, zd

b

b, w,
k, l, zd

b, k, l,
zd

3.

Zwiększanie retencji na obszarach
zurbanizowanych

kr, zn,
l, zd

w, k

w, kr,
l, zd

w

k

kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

4.

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z
istniejących zbiorników małej retencji

b, kr,
zn, l,
zd

b, kr

b, l, zd

b

b, l, zd

b, l, zd

b, l, zd

5.

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych
do nawodnieo w rolnictwie

w, kr,
zn, l,
zd

kr, zn

b, w,
kr, l,
zd

b, w

b, w,
kr, l,
zd

b, w,
kr, l ,
zd

b, w,
kr, l,
zd

6.

Budowa małych zbiorników gromadzących
wodę w pobliżu pól uprawnych

b, kr,
zn, l,
zd

b, w,
k, kr

b, w, l
, zd

b, w,

k

b, w,
kr, l,
zd

b

b, w,
k, kr, l,
zd

b, w, k,
kr, l,
zd

7.

Budowa zbiorników retencjonujących wodę
3
o pojemności do 20 mln m

b, kr,
zn, l,

b, w,
k, kr,

b, w,
kr, l,

b, w

k

b, w,
kr, l,

b

b, w,
k, kr, l,

b

transgraniczne

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

krajowe

2.

b, kr,
zn, l,
zd

1.

regionalne

b, k,
kr, l,
zd

lokalne

b,w, k,
kr, l,
zd

nieodwracalne

b

odwracalne

b, kr, l,
zd

stałe

k

chwilowe

b, w

długoterminowe

średnioterminowe

b, w,
kr, l,
zd

wtórne

b, w, k

pośrednie

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

b, kr,
zn, l,
zd

Zadanie

bezpośrednie

krótkoterminowe

Tabela 31. Bazowa tabela podsumowującą wyniki analiz opisanych w podrozdziałach dotyczących potencjalnego wpływu na poszczególne elementy środowiska

b, w, k,
kr, l,
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8.

9.

zd

zd

zd

zd

b, kr, l,
zd

b, kr, l,
zd

b, kr, l,
zd

Przebudowa systemów melioracyjnych z
odwadniających na nawadniającoodwadniające

b, kr,
zn, l,
zd

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

kr, zn,
l, zd

k

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

kr, zn,
l, zd

k

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

k, kr, l,
zd

l

l

l

l

l

10. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów
bagiennych

b, kr, l,
zd

b

transgraniczne

krajowe

regionalne

lokalne

nieodwracalne

odwracalne

stałe

chwilowe

długoterminowe

średnioterminowe

zn

krótkoterminowe

zd

wtórne

pośrednie

Zadanie

bezpośrednie
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11. Usprawnienie reguł sterowania
urządzeniami wodnymi retencjonującymi
wodę w sposób umożliwiający
wykorzystanie wody do nawodnieo
12. Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania
o suszy
13. Formułowanie i wdrażanie programów
badao naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy
14. Wypracowanie jednolitych zasad
gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą
15. Opracowanie taryfikatora cen wody w

l
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l

kr, l,
zd

w, kr,
l, zd

w, kr,
l, zd

w

transgraniczne

regionalne

l

krajowe

lokalne

nieodwracalne

odwracalne
l

stałe

l

chwilowe

długoterminowe

średnioterminowe

krótkoterminowe

wtórne

pośrednie

Zadanie

bezpośrednie
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okresie występowania suszy
16. Doskonalenie wsparcia rzeczowego i
finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy
17. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych
i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działao ograniczających skutki suszy
18. Opracowanie zasad finansowania
wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania
skutków suszy
19. Opracowanie i wdrażanie programów
edukacyjnych dla społeczeostwa o
przyczynach występowania suszy, sposobach
jej identyfikowania, skutkach i sposobach
zapobiegania
20. Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania
z wód
21. Budowa ujęd wód podziemnych dla
nawadniania użytków rolnych

l
w, kr,
zn, l,
zd

l

kr, zn

w, kr,
l, zd

w
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25. Działania polegające na inwestycjach
zwiększających możliwości tranzytowe Odry

b, w

w

w

b, w,
kr, l,
zd

b, w

b, w,
kr, l,
zd

lokalne

nieodwracalne

odwracalne

stałe

chwilowe

długoterminowe

średnioterminowe

wtórne

krótkoterminowe
b, w,
kr, l,
zd

b, w,
kr, l,
zd

b, w,
kr, l,
zd

w

w

b, kr

b,w,
kr, zn,
l, zd

transgraniczne

23. Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb
żeglugi śródlądowej
24. Opracowanie PPSS
awaryjnego/alternatywnego sposobu
zaopatrywania ludności w wodę (awaryjne
źródła zasilania, tymczasowe rurociągi,
przerzuty wody z innych obszarów lub
zlewni, beczkowozy itp.)

b, kr,
zn

krajowe

b, w,
kr, zn,
l, zd

regionalne

22. Budowa lub rozbudowa zbiorowych
systemów zaopatrzenia w wodę

pośrednie

Zadanie

bezpośrednie
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w

w

w

kr

w, zn

b, w,
kr, zn,
l, zd

b, w,
kr

w

w

b, w,
kr, l,
zd

w

Źródło: Opracowanie własne GIG
Objaśnienie skrótów w tabeli: b – bioróżnorodnośd oraz obszary chronione, w tym NATURA 2000; w – wody; p – powietrze; k – klimat; pz- powierzchnia ziemi; kr – krajobraz;
zn – zasoby naturalne (kopaliny); l – zdrowie ludzi; zd – zabytki i dobra materialne
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Z analizy wynika, że kumulacja oddziaływao jest możliwa, jednak mało prawdopodobna. Możliwośd
kumulacji wynika z realizacji różnych zadao na rzecz zwiększania retencji czy racjonalizacji dystrybucji
zasobów wodnych. Kumulacji można będzie łatwo uniknąd z uwagi na to, że niemal wszystkie
oddziaływania negatywne (z wyjątkiem wynikających bezpośrednio z zajmowania terenów pod nową
infrastrukturę) są możliwe do uniknięcia, a lokalizację takich przedsięwzięd w ramach różnych działao
można planowad w sposób nie stwarzający możliwości przestrzennej i czasowej koincydencji.

5.13. Transgraniczne oddziaływanie projektu PPSS na środowisko
Zgodnie z charakterystyką zadao, jakie mogą byd realizowane w ramach realizacji projektu PPSS, nie
przewiduje się realizacji inwestycji, o jakich mowa w Załączniku I do Konwencji Espoo ani też instalacji
przemysłowych o jakich mowa w Aneksie II do Protokołu z 2001roku do Konwencji Espoo.
Nie można natomiast wykluczyd przypadków, o jakich mowa w Załączniku III punkt b do tej konwencji
- planowana działalnośd może byd zlokalizowana na obszarze lub w pobliżu obszaru o szczególnej
wrażliwości lub o szczególnym znaczeniu dla środowiska (takim jak obszary wodno-błotne
podlegające Konwencji Ramsarskiej, parki narodowe, rezerwaty przyrody, tereny będące miejscem
szczególnego naukowego zainteresowania lub tereny ważne z punktu widzenia archeologii, kultury
lub historii), jak również gdy planowana działalnośd zlokalizowana jest w miejscu, w którym
właściwości planowanej działalności mogłyby mied znaczący wpływ na ludnośd. Niektóre z tych
przedsięwzięd mogą wiązad się z oddziaływaniem na wrażliwe tereny przygraniczne. Nie można
zatem wykluczyd, że niektóre spośród inwestycji przewidzianych do realizacji, pomimo lokalnego
zasięgu bezpośrednich oddziaływao, wymagad mogą wdrożenia procedury oceny oddziaływania
transgranicznego zgodnie z postanowieniem artykułu 2 pkt 5. Konwencji Espoo oraz artykułu 5 pkt 1.
Protokołu z 2001 roku do Konwencji z Espoo. Prawdopodobieostwo wystąpienia takich oddziaływao
zależed będzie od lokalizacji i skali planowanych przedsięwzięd. O potrzebie lub braku potrzeby oceny
oddziaływania transgranicznego rozstrzygad będzie każdorazowo identyfikacja przewidywanych
oddziaływao transgranicznych, wykonywana obligatoryjnie w procedurze oceny oddziaływania na
środowisko (uzyskiwanie decyzji środowiskowej), jeżeli będzie wymagał jej charakter przedsięwzięcia.
Oceniając ewentualne transgraniczne skutki środowiskowe realizacji PPSS należy mied na uwadze, że
ogólny efekt środowiskowy realizacji PPSS w Polsce będzie pozytywny, natomiast negatywne mogą
byd skutki ewentualnego odstąpienia od niego. W przypadku PPSS nie ma przesłanek wskazujących,
by w aspekcie transgranicznym efekt środowiskowy mógł byd znacząco inny niż efekt środowiskowy
dla Polski. Przeciwnie, należy spodziewad się ograniczenia dotychczasowych oddziaływao na
środowisko, a wynikad to będzie ze sprawniejszego zarządzania w przypadku wystąpienia suszy,
usprawnienia systemów reakcji i ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych (usprawnienia te mogą
funkcjonowad w skali transgranicznej), a także zmniejszaniu bezpośredniej presji na środowisko, np.
poprzez wzrost retencyjności zlewni.
Z przedstawionych przesłanek wynika, że w przypadku projektu PPSS nie ma potrzeby podejmowania
procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru
Propozycje zapobiegania lub ograniczania oddziaływao negatywnych uwzględniają zasadę
przezorności, zgodnie z którą w przypadkach, gdy negatywne oddziaływanie na środowisko dla
danych działao nie jest możliwe do jednoznacznego wykluczenia53, wszelkie prawdopodobieostwo
wystąpienia negatywnych skutków traktuje się tak, jak pewnośd ich wystąpienia.
Projekt PPSS jest opracowaniem strategicznym w sposób kompleksowy ujmującym zagadnienie
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym DOiPZ. Nie zawiera on szczegółowego PPSS
inwestycji, lecz stanowi w pewnym stopniu scenariusz działao. Dlatego też jako pierwsze zostały
sformułowane następujące ramowe zasady, wymagające w niektórych przypadkach doprecyzowania
zapisów PPSS, tak aby już na poziomie strategicznym zminimalizowad prawdopodobieostwo
wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływao:
 przestrzeganie lokalizacji przedsięwzięd infrastrukturalnych wg następujących zasad:

 nową infrastrukturę, w tym przesyłową, w miarę możliwości, należy wprowadzad wzdłuż
istniejącej i planowanej linowej infrastruktury transportowej,

 w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, pod nowe inwestycje należy wykorzystywad tereny
uprzednio zagospodarowane (brownfield), a nie tereny zielone,

 zabudowa

na terenach nowo zajmowanych powinna byd zwarta, a teren
zagospodarowywany oszczędnie, z uwzględnieniem spójności terytorialnej wewnątrz
poszczególnych regionów,

 konieczne jest zwrócenie uwagi na trwałośd rozwiązao (urządzeo i kompozycji
przestrzennych), nawet przy niewielkich inwestycjach infrastrukturalnych,

 otwarte tereny zielone i wody są pełnoprawnymi formami użytkowania terenu i stanowią
zielono-niebieską infrastrukturę miast i ich obrzeży, a nie rezerwę inwestycyjną54,

 szczególną rolę w świadczeniu usług ekosystemowych pełnią ekosystemy wodno-błotne
dlatego należy ograniczad wprowadzanie infrastruktury, która miałaby negatywny wpływ na
tego typu cenne ekosystemy – poza zadaniami dotyczącymi tych terenów.



w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze miejskim lub zdegradowanym szczególnie
wnikliwe należy przeprowadzid analizę potencjalnych zagrożeo środowiskowych wynikających
m.in. z możliwości istnienia niezidentyfikowanego zanieczyszczenia terenu,



wypracowanie kryteriów i metodyki oceny lokalizacji, planowanych inwestycji w tym m.in.
obiektów retencyjnych, wraz z identyfikacją lokalnych zagrożeo środowiskowych wynikających

53

np.: ze względu na deficyt informacji, niedostatki w wiedzy, brak pełnych danych statystycznych, niemożnośd
wykonania analiz i symulacji.
54
Trząski L. (red.), Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego scenariusze 2050, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2012 r.
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ze zmiany klimatycznej oraz starannym rozpoznaniem walorów przyrody i krajobrazu, w tym
dziedzictwa kulturowego.
Przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z działao zaplanowanych w projekcie PPSS mogą
powodowad głównie lokalne i przejściowe uciążliwości dla środowiska. Dotyczy to przede wszystkim
zadao infrastrukturalnych na etapie ich realizacji, należy zatem zwrócid szczególną uwagę na przebieg
prac budowlanych (oddziaływania te będą miały charakter odwracalny i będą występowały
krótkoterminowo). Negatywne oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji przedsięwzięd
inwestycyjnych można ograniczyd poprzez podjęcie i zastosowanie odpowiednich kroków
zapobiegawczych (np. poprzez prawidłowe sporządzenie projektu, uwzględniającego potrzeby
ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji oraz w koocowej fazie życia
obiektu – likwidacji budowli/budynku/infrastruktury oraz zaplanowanie zasad postępowania
z odpadami powstałymi po zakooczeniu użytkowania obiektu / infrastruktury).
Realizacja poszczególnych przedsięwzięd w ramach zadao może obejmowad różne technologie.
Należy zaznaczyd, że w danym przypadku będą miały dodatkowo zastosowanie odrębne przepisy
prawne i branżowe, które regulują wszelkie zasady projektowania, budowy i działalności takich
obiektów z uwzględnieniem minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym ludzi. Do
ogólnych działao ograniczających oddziaływanie środowiskowe prac budowlanych należą:
 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązao konstrukcyjnych,
 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy w czasie realizacji inwestycji,
 zaplanowanie harmonogramu robót zgodnie z ograniczeniami środowiskowymi, a następnie
dostosowanie prac do harmonogramu robót,
 nadzór nad skutecznością i jakością realizacji,
 stosowanie wysokiej klasy rozwiązao technicznych (zgodnych z KET/FET i odnoszonych do
poziomów referencyjnych określonych w dokumentach BAT (ang. Best available technology)
i BREF (ang. BAT Reference Documents) i uwzględniających aktualny stan wiedzy oraz
wyzwania technologiczne),
 racjonalne gospodarowanie materiałem budowlanym,
 ograniczanie i oszczędzanie podczas budowy surowców (woda, piasek, energia),
 segregacja odpadów powstających na terenie budowy,
 właściwe zagospodarowanie odpadów.
Działania zapobiegawcze odnoszące się bezpośrednio do zadao planowanych do realizacji w ramach
projektu PPSS zamieszczone zostały w rozdziałach poświęconych ocenie potencjalnych negatywnych
oddziaływao na poszczególne elementy środowiska.
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7. Analiza wariantowa
7.1. Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu
w przypadku braku realizacji projektu PPSS

środowiska

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż stan środowiska w analizowanym regionie, podobnie jak w
całej Polsce, w zakresie jakości wody i powietrza, ulega stopniowej poprawie. Poprawia się też zakres
i dostępnośd informacji o stanie zasobów naturalnych kraju (kopalin). Jednocześnie najważniejszymi
czynnikami napędzającymi tempo spadku bioróżnorodności jest zmiana i fragmentacja siedlisk,
nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska. Znaczący wpływ na
bioróżnorodnośd mają także oddziaływania związane z nieracjonalną gospodarką odpadami.
Odnosząc się do krajobrazu analiza potencjalnych, ale znaczących oddziaływao na krajobraz wyraźnie
pokazuje na dwie tendencje. Jedną, związaną z rozwojem zagospodarowania, zwłaszcza
infrastruktury, która oddziaływad będzie negatywnie oraz drugą, dotyczącą wzmocnienia działao
ochronnych i systemu planowania przestrzennego, mogących przyczynid się do poprawy i poszerzenia
systemu ochrony krajobrazu. Nie wprowadzenie i nie przestrzeganie zasad związanych z ochroną
krajobrazu spowoduje utrzymanie pogłębiającego się chaosu przestrzennego i degradację krajobrazu
w kraju.
Pomimo zdiagnozowanej poprawy jakości życia ciągle wzrasta skala zjawiska odpływu ludności z
miast na tereny wiejskie, co świadczy o procesie suburbanizacji, który przebiegając w sposób
niekontrolowany przejawia się rozproszeniem zabudowy, usług, miejsc pracy, może skutkowad
przeobrażeniem krajobrazu kulturowego i przyrodniczego terenów wiejskich. Postępujący odpływ
ludności poza granice kraju, również negatywnie wpływa na strukturę przestrzenną obszaru. W
kontekście dziedzictwa kulturowego rośnie zapotrzebowanie na wdrażanie rozwiązao
przyczyniających się do zwiększenia ich ochrony.
Odstąpienie od realizacji PPSS, a tym samym zaniechanie wdrożenia przedsięwzięd opisanych w
poszczególnych zadaniach może skutkowad wstrzymaniem szeregu procesów, których celem jest
zwiększenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – zwłaszcza zjawiska suszy, zarówno w
aspekcie środowiskowym jak i gospodarczym. Brak działao polegających na rozwoju infrastruktury
oraz usprawnieniu usług administracyjnych oraz sprzyjających szybkiej i skutecznej reakcji na zjawisko
suszy, wpływad będzie na wydłużenie procedur administracyjnych, co może spowodowad negatywne
skutki w przestrzeni i innych komponentach środowiska, przekładając się bezpośrednio na jakośd
życia mieszkaoców.
Analizując potencjalne skutki zaniechania wdrożenia PPSS na poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego należy spodziewad się negatywnego lub co najwyżej neutralnego oddziaływania m.in.:



na różnorodnośd biologiczną, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 – zmniejszenie
liczebności gatunków zależnych od wód oraz fragmentację istniejących siedlisk,
na wody – zmniejszenie zasobów zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych,
nadmierną eksploatację w okresach suszy, a co z tym się wiąże wzrost stężeo zanieczyszczeo
w wodach i pogarszanie ich stanu jakościowego,
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na powietrze i klimat – negatywny wpływ szczególnie w ośrodkach miejskich gdzie nasilad się
będzie zjawisko miejskiej wyspy ciepła, a nadmierne przesuszenie powietrza osłabieniem
zjawiska samooczyszczania powietrza,
na powierzchnię ziemi i gleby – przesuszenie gleby i wzrost znaczenia erozji eolicznej, w
szczególności na obszarach rolnych,
na krajobraz – brak odpowiednio przeprowadzonej realizacji zadao spowoduje poszukiwanie
rozwiązao alternatywnych mogących negatywnie oddziaływad na ład przestrzenny,
na zasoby naturalne – wpływ neutralny,
na ludzi – brak realizacji PPSS spowoduje mniejszą odpornośd na suszę poszczególnych gałęzi
gospodarki i wzrost strat ekonomicznych przedsiębiorstw, ograniczone zasoby wody
spowodują wzrost cen, a w konsekwencji również niezadowolenia społecznego. W skrajnych
przypadkach zaniechanie wdrożenia zapisów PPSS może wpłynąd w sposób bezpośredni na
zdrowie ludzi.
na zabytki i dobra materialne – wpływ neutralny.

W przypadku zaniechania realizacji PPSS negatywne oddziaływania mogą się kumulowad co
powodowało będzie pogłębiającą się degradację środowiska przyrodniczego.
Wraz z wdrożeniem PPSS można zatem oczekiwad pozytywnych skutków środowiskowych, które
mogą wpływad na spowolnienie lub zahamowanie niekorzystnych tendencji poszczególnych
komponentów środowiska związanych z występowaniem zjawiska suszy. Rezultatem realizacji zadao
będzie zmniejszenie negatywnych skutków suszy i usprawnienie procedur organizacyjnoadministracyjnych, co oprócz oszczędności czasu obywateli poskutkuje pośrednio zwiększeniem
bezpieczeostwa środowiskowego (dzięki usprawnieniu systemów informowania i reagowania na
zagrożenia).
Należy mied jednak na uwadze, że sam PPSS może przynieśd pozytywne efekty środowiskowe w
dłuższej perspektywie czasowej pod warunkiem, że stan środowiska nie będzie ulegał pogorszeniu w
wyniku innych działao w przyszłości, szczególnie programów i projektów infrastrukturalnych o dużym
zakresie i skali oddziaływania na środowisko.
Podsumowując, efektem zaniechania wdrożenia PPSS będzie wzrost skali i częstotliwości
występowania negatywnych zjawisk środowiskowych i gospodarczych spowodowane zjawiskiem
suszy. Wpłynie to bezpośrednio w sposób negatywny bądź co najwyżej neutralnie na poszczególne
komponenty środowiska przyrodniczego.

7.2. Analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do
celów zaproponowanych w projekcie PPSS
Analizowany projekt PPSS jest dokumentem składającym się z dużej liczby działao o bardzo
zróżnicowanym charakterze. Zawiera on zarówno działania o charakterze edukacyjnym, działania
badawcze i organizacyjne, jak i działania inwestycyjne o charakterze działao technicznych. Katalog
zadao jest zgodny z wytycznymi metodycznymi w zakresie ochrony przed suszą w planowaniu
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gospodarowania wodami55. Wytyczne te określają na dzisiejszy stan wiedzy najbardziej efektywne
metody ograniczania skutków suszy. Zmiany katalogu w zakresie zalecanych działao łagodzących
skutki suszy, przewiduje się przede wszystkim w oparciu o doświadczenia z wdrożenia tych działao z
lat poprzednich. Obecnie zaproponowany katalog zadao jest kompleksowy i składa się z szeregu
działao obejmujących wszystkie najistotniejsze elementy wpływające na możliwości ograniczania
skutków suszy. Powyższe uwarunkowania istotnie utrudniają rozważania dotyczące możliwych
rozwiązao alternatywnych na poziomie przedmiotowego dokumentu. W praktyce rozwiązania
alternatywne sprowadzają się do niepodejmowania danego typu działania lub zmiany proporcji
udziału poszczególnych typów działao w przedmiotowym PPSS. Konieczności podejmowania działao
w zakresie przeciwdziałaniom skutkom suszy w celu ograniczenia negatywnych skutków tego
zjawiska (zarówno dla ludzi i ich zdrowia, gospodarki, ale także środowiska przyrodniczego) jest
niezaprzeczalny. Wynika to zarówno z charakteru warunków klimatycznych analizowanego regionu
jak i obserwowanym oraz przewidywanym zwiększaniu się prawdopodobieostwa występowania
zjawisk atmosferycznych o charakterze ekstremalnym, w tym również suszy. Ponadto obowiązek
przygotowania planów przeciwdziałania skutkom suszy został rozstrzygnięty na poziomie
ustawodawstwa. Proporcja udziału poszczególnych działao dla analizowanego obszaru została
natomiast określona w projekcie PPSS na podstawie wielokryterialnej analizy obejmującej ocenę
stanu zagrożenia suszą i jej skutkami dla użytkowników oraz wykonaniu dogłębnej analizy warunków
i czynników określających podstawy wyboru działao łagodzących. Pozwoliło to na wytypowane
jednostek administracyjnych (gminy), w których zastosowanie poszczególnych działao jest zasadne i
efektywne.
W konsekwencji powyżej przedstawionych uwarunkowao, jako racjonalne rozwiązanie alternatywne
w zakresie realizacji przedmiotowego PPSS należy przyjąd nie podejmowanie działao, które w
konkretnych uwarunkowaniach lokalnych, będą wiązały się znaczącym długoterminowym trwałym i
nieodwracalnym negatywnym wpływem na elementy środowiska, a jednocześnie działania te nie
będą służyły osiągnięciu innych niż przeciwdziałanie skutkom suszy celom oraz nie będą spełniały
przesłanek wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. Działania mogące znacząco wpłynąd na
poszczególne elementy przyrodnicze zostały opisane w osobnym rozdziale. Obejmują one wyłącznie
grupę działao infrastrukturalnych dlatego faktyczną ocenę wpływu tych inwestycji wraz z analizą
możliwości zastosowania działao alternatywnych, należy dokonywad na poziomie oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

55

Jarząbek A, Sarna S., Karpierz M. Ochrona przed suszą w planowaniu w gospodarowania wodami metodyka
postępowania. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Kraków, 2013
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8. Zasady monitoringu skutków realizacji postanowień zawartych
w projekcie PPSS
8.1. System monitorowania
W PPSS nie zostały wprost zaproponowane wskaźniki realizacji PPSS i jego skuteczności (jest to
przedmiot odrębnego opracowania). Warto jednak zwrócid uwagę, że dla zapewnienia efektywnej
realizacji PPSS konieczne jest prowadzenie działao prognostycznych i monitorujących występowanie
suszy. Dane do prowadzenia monitoringu zbierane są przez:
 Paostwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną, którą pełni Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (IMGW)– Paostwowy Instytut Badawczy,
 Paostwową Służbę Hydrogeologiczną, którą pełni Paostwowy Instytut Geologiczny–
Paostwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB),
 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który zbiera dane dla potrzeb
rolnictwa. Instytut wyznacza obszary, na których ze względu na wskaźniki meteorologiczne i
rodzaj gleb istnieje możliwośd pojawienia się zagrożenia suszy. Dla poszczególnych gatunków
roślin i rodzajów gleb agregowane są wskaźniki, które prezentowane są jako klimatyczny
bilans wodny.
IMGW opracowuje ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i
hydrosferze. Jednakże istniejący system monitoringu i prognozowania zjawisk meteorologicznych i
hydrologicznych nie jest w pełni przystosowany do modelowania bieżących obserwacji w celu
uzyskania długoterminowej prognozy zjawiska suszy. W zakresie monitoringu zasobów
hydrogeologicznych opracowywane są prognozy średnioterminowe – trzymiesięczne, wydawane w
formie Komunikatów i Prognoz przez Paostwową Służbę Hydrogeologiczną. Komunikaty i prognozy
zawierają analizy aktualnego stanu wód podziemnych, powierzchniowych, warunki meteorologiczne,
prognozy hydrogeologiczno-meteorologiczne oraz przebieg zjawisk historyczno-meteorologicznych,
historyczny przebieg zjawisk niżówkowych i susz. Prognoza zawiera analizę wpływu przewidywanego
stanu wód podziemnych na możliwości ich poboru. W związku z obowiązkiem koordynacji działao
związanych z ochroną przed suszą, który nałożono na Dyrektorów RZGW celowe wydaje się byd
opracowanie i wdrożenie dedykowanych serwisów prezentujących zagrożenie zjawiskiem suszy na
obszarze objętym zasięgiem działania RZGW Szczecin. Dla organizacji monitoringu nie ma potrzeby
budowania od podstaw dedykowanych systemów informatycznych, można wykorzystad istniejące
systemy pomiarowe, detekcyjne i informatyczne funkcjonujące w ramach monitoringu paostwowych
służb:
 Monitoring IMGW-PIB – Monitoring prowadzony w Ramach projektu „PrognostycznoOperacyjny System Udostępniania Charakterystyk Suszy POSUCH@”.
 Monitoring IUNG-PIB - System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) został opracowany i
uruchomiony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Paostwowy Instytut
Badawczy w Puławach na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Monitoring PIG-PIB – W ramach monitoringu stanów wód podziemnych, prowadzonego
przez Paostwowa Służbę Hydrogeologiczną Paostwowej Służby Hydrogeologicznej.
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Monitoring wskaźników suszy jest niezbędny dla podejmowania właściwych decyzji o rodzaju i skali
działao, które powinny zostad wdrożone dla łagodzenia skutków suszy.
Struktura PPSS jest stosunkowo niezłożona. Przewidziano do realizacji 25 zadao, z których 3 mają
charakter bieżących, 13 krótkoterminowych, a pozostałe 9 długoterminowych. Działania mają różny
charakter - od ekonomiczno-legislacyjnych poprzez edukacyjne aż po techniczno-inwestycyjne.
Jakościową ocenę działao zawarto w tabeli (Tabela 32).
Tabela 32. Jakościowa ocena zadao projektu PPSS
Lp.

Zadanie

Ocena jakościowa
Działania techniczne o pozytywnym
oddziaływaniu na środowisko
Działanie techniczne i organizacyjno-legislacyjne
o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko

9.

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni.
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych.
Zwiększanie retencji na obszarach
zurbanizowanych.
Budowa sieci rozprowadzającej wodę z
istniejących zbiorników małej retencji.
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do
nawodnieo w rolnictwie.
Budowa małych zbiorników gromadzących wodę
w pobliżu pól uprawnych.
Budowa zbiorników retencjonujących wodę o
3
pojemności do 20 mln m .
Przebudowa systemów melioracyjnych z
odwadniających na nawadniająco odwadniające.
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów.

10.

Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami
wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do
nawodnieo.
Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o
suszy.
Formułowanie i wdrażanie programów badao
naukowych w zakresie identyfikacji i zwalczania
suszy.
Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia
danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód
spowodowanych suszą.
Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie
występowania suszy.
Doskonalenie wsparcia rzeczowego i
finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy.

Działanie techniczne o pozytywnym wpływie na
środowisko, oddziaływania negatywne mogą
wystąpid przy realizacji niektórych działao i mają
charakter krótkotrwały przemijający.

Działania techniczne o pozytywnym
długotrwałym oddziaływaniu na środowisko,
nieliczne oddziaływania negatywne w fazie
realizacyjnej
o krótkotrwałym przemijającym charakterze.

Działania organizacyjno-legislacyjne o neutralnym
lub pozytywnym oddziaływaniu na środowisko

Działania o pozytywnym oddziaływaniu na
środowisko stymulujące procesy rozwoju nauki.

Działania organizacyjno-legislacyjne o neutralnym
i pozytywnym oddziaływaniu na środowisko
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Lp.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Zadanie
Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i
lokalnych, umożliwiających stosowanie działao
ograniczających skutki suszy.
Opracowanie zasad finansowania
wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania
skutków suszy.
Opracowanie i wdrażanie programów
edukacyjnych dla społeczeostwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej
identyfikowania, skutkach i sposobach
zapobiegania.
Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z
wód
Budowa ujęd wód podziemnych dla nawadniania
użytków rolnych.
Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę.
Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi
śródlądowej.
Opracowanie PPSS awaryjnego/alternatywnego
sposobu zaopatrywania ludności w wodę
(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe
rurociągi, przerzuty wody z innych obszarów lub
zlewni, beczkowozy itp.).
Działania polegające na inwestycjach
zwiększających możliwości tranzytowe Odry.

Ocena jakościowa

Działania edukacyjne o neutralnym i/lub
pozytywnym oddziaływaniu na środowisko.

Działania mogące wywoływad negatywne
oddziaływanie na środowisko w związku
z planowanymi pracami inwestycyjnymi.
W dłuższym horyzoncie czasowym negatywne
oddziaływanie powinno mied charakter
przemijający, a efekty inwestycji nie powinny
wywoład negatywnych oddziaływao
środowiskowych

Działanie mogące wywoład negatywne
oddziaływania środowiskowe. Prowadzenie
inwestycji wymagad może przeprowadzenia
oceny ich oddziaływania na środowisko.

Źródło: Opracowanie własne GIG

8.2. Propozycja sposobu wyceny korzyści środowiskowych
wynikających z wprowadzenia poszczególnych działań lub ich
kombinacji
Wycena korzyści środowiskowych jest zagadnieniem szczególnie złożonym ze względu na charakter
środowiska, które jest dobrem wolnym i brak jest konwencjonalnego rynku jego zasobów i użytków.
Brak wyceny dóbr środowiskowych jest jedną z przyczyn degradacji ekosystemów i utraty
różnorodności biologicznej56. Ustalenie przyczyn utraty bioróżnorodności i ocena scenariuszy
odpowiadających alternatywnym działaniom ma na celu zmniejszenie utraty bioróżnorodności lub
ekosystemów, co pozwala na ocenę kosztów i korzyści działao zmierzających do ochrony
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Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, 2008, ISBN 978-92-79-09447-7
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bioróżnorodności. W projekcie PPSS sformułowano zadania, które bezpośrednio lub pośrednio
oddziałują na środowisko, co powoduje, że ustalenie korzyści środowiskowych uwzględniad powinno
zarówno pozytywne jak negatywne skutki środowiskowe ich realizacji. Ważne jest by prowadzona
analiza obejmowała również korzyści pomijane związane z realizacją zadao (np. przekształcenie
nieużytków w lasy, czy budowa zbiornika retencyjnego). Innym problemem jest fakt, że skutki utraty
i ochrony środowiska zazwyczaj nie są odczuwane przez decydentów, czyli tych, którzy ponoszą
koszty lub są beneficjentami korzyści ochrony ekosystemu. Może to prowadzid do sytuacji, w której
podejmowane są decyzje korzystne lokalnie dla niektórych osób, ale niekoniecznie dla ogółu
społeczeostwa57.
W przypadku zasobów przyrodniczych sugeruje się przeprowadzanie pełnej wyceny korzyści
środowiskowych, która polega na identyfikacji walorów i funkcji danego zasobu czy zbioru zasobów
środowiska, a następnie przypisania im pełnej wartości ekonomicznej poprzez dobór właściwiej
metody wyceny zidentyfikowanych walorów i funkcji58. System wyceny ekonomicznej środowiska
powinien uwzględniad efekty przestrzenne uwzględniające różnice w produktywności naturalnych
ekosystemów, jak i ich wartości. Wymóg ten jest jedną z przyczyn, dla których ekonomiczna wycena
korzyści środowiskowych jest trudna, czasochłonna i często obarczona błędem, a w dodatku
wykorzystaniem różnych metod na etapie sporządzania wyceny. Prowadzenie wyceny korzyści
środowiskowych dla zadao ujętych w PPSS powinno, ze względu na ich charakter przyjmowad
charakter rachunku zysków i strat wywołanych w środowisku. Zadania ujęte w PPSS mogą
powodowad istotne straty w środowisku (zwłaszcza zadania inwestycyjne), ale ich wyniki pozwalad
będą niejednokrotnie na ograniczenie lub nawet eliminację strat w środowisku (strat wywołanych
suszą), które powstałyby gdyby zaniechano realizacji zadao.
Wypracowano szereg metod wartościowania korzyści środowiskowych, które najczęściej dzieli się na
metody bezpośredniego i pośredniego wartościowania59. Do metod bezpośredniego wartościowania
korzyści środowiskowych zalicza się:
 Eksperyment
 Metodę wyceny warunkowej (Contingent Valuation Method – CVM), która wykorzystuje
możliwości schematów WTP (Willingness To Pay) oraz WTA (Willingness To Accept). Metoda
WTP polega na uzyskaniu od potencjalnych lub aktualnych użytkowników odpowiedzi na
pytanie, ile byliby gotowi zapłacid za określone dobro lub dany poziom usług dostarczanych
przez środowisko. Alternatywą tej metody jest posłużenie się schematem WTA, który
oznacza postawienie użytkownikom pytania, jaką rekompensatę gotowi byliby przyjąd w razie
pozbawienia ich możliwości korzystania z określonego dobra lub danego poziomu usług
dostarczanych przez środowisko. Metoda wyceny warunkowej znalazła zastosowanie do
wyceny całkowitej wartości ekonomicznej, a przede wszystkim wartości nieużytkowej, która
jest trudno uchwytna w wypadku zasobów środowiska przyrodniczego. Metoda ta jednak nie
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ibidem
Lizioski, T., Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecioskiego, 705, Ekonomiczne problemy usług 89, 2012
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Śleszyoski J.: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Wyd. ARIES, Warszawa 2000.
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stanowi popularnego sposobu określania korzyści środowiskowych, gdyż cechuje się
subiektywnością, niedokładnością, ograniczonością weryfikacji60.
Natomiast metody pośrednie wartościowania korzyści środowiskowych można podzielid na:
 Metody wykorzystujące rynki konwencjonalne stosują wyrażone wartościowo informacje
dostępne na rynku. Zalicza się do nich metody kosztowe, w których za punkt wyjścia
przyjmuje się założenie, że pewne wydatki na dobra występujące na istniejących rynkach, a
więc koszty, można traktowad jako ekwiwalent wartości łączonej z danym zasobem
środowiska ocenianym z racji jego użytkowania i czerpania określonych korzyści. Metody
kosztowe dzieli się na metodę:
 oddziaływanie-skutek (O-S), która opiera się na wykorzystaniu funkcji O-S lub
wskaźników O-S, łączonych z odpowiednimi cenami rynkowymi.
 substytucyjną, gdzie bierze się pod uwagę ceny i koszty dających się zaakceptowad
substytutów dóbr oraz zasobów środowiska, które są zagrożone lub zostały utracone.
 odtworzeniową, gdzie określa się koszty działao, które muszą zostad podjęte, aby
odnowid lub zrekultywowad zasób środowiska, przywracając mu jego pierwotną
wartośd.
 prewencyjną, gdzie określa się koszty działao, które powinny zapobiec zniszczeniu
pewnych wartości środowiska lub przynajmniej zmniejszyd skutki szkodliwych
oddziaływao.
 kompensacyjną, która bierze za punkt wyjścia określone przez instytucje prawne lub
ubezpieczeniowe rekompensaty pieniężne przyznane z tytułu degradacji środowiska.
 rachunku kosztów utraconych możliwości, która przedstawia wartośd użytkowanych
dóbr i zasobów środowiska na podstawie dochodów z alternatywnych, zaniechanych
wariantów ich użytkowania.
 Metody wykorzystujące rynki zastępcze polegają na wykorzystaniu informacji cenowych z
rynku dóbr pożądanych, które z powodu swojej charakterystyki zawierającej komponent
środowiskowy umożliwiający ich wycenę. Zaliczyd tutaj można:
 Metody z funkcją produkcji gospodarstwa domowego (w tym metoda kosztów
podróży). Metoda kosztu podróży jest używana do wyznaczania wartości
ekonomicznej związanej z ekosystemami i miejscami, które służą rekreacji. W ramach
tej metody szacuje się ekonomiczne korzyści i koszty wynikające ze: zmiany w
kosztach dostępu do miejsca rekreacji, wyeliminowaniem istniejącego miejsca
rekreacji, pozyskania nowego miejsca rekreacji czy też zmiany w jakości środowiska
miejsca rekreacji. Podstawą metody jest założenie, że czas i wydatki jakie ludzie
ponoszą, aby zobaczyd dane miejsce reprezentują wartośd tego miejsca. Gotowośd
ludzi do poniesienia wydatków związanych z korzystania z danego dobra
środowiskowego jest określana na podstawie natężenia wizyt w danym miejscu i
wielkości kosztów związanych z podróżą oraz pobytem. Niestosuje się tej metody w
odniesieniu do rezerwatu lub innego obszaru na, którym występują gatunki
chronione lub zasoby unikatowe.

60

ibidem
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Metoda cen przyjemności (hedoniczna), która jest stosowana do szacowania popytu
na te walory środowiska, których cena nie kształtuje się bezpośrednio na rynku. Jej
celem jest określenie straty spowodowanej obniżeniem jakości środowiska.
Koncepcja tej metody wynika z prostej obserwacji, że cena rynkowa pewnych dóbr
zależy od ich nierynkowych charakterystyk, w tym także tych związanych ze
środowiskiem przyrodniczym.

Z przedstawionych metod najlepszą byłaby metoda oszacowao bezpośrednich, gdyż umożliwia ona
wyrażenie korzyści środowiskowych w jednostkach naturalnych na podstawie badao empirycznych
Niemniej jednak proces zbierania danych będących podstawą wyliczeo jak i same wyliczenia w tej
metodzie są bardzo trudne. Pomocne w tych obliczeniach mogą byd wzory i współczynniki
korelacyjne podawane w literaturze fachowej.
Z pośrednich metod wyceny wartości środowiska, najczęściej stosowanych do szacowania korzyści
środowiskowych zalicza się niektóre z metod kosztowych tj. metody: restytucyjną, substytucyjną i
kompensacyjną.
Jednakże można na potrzeby oszacowania korzyści środowiskowych PPSS posłużyd się metodą
wskaźnikową61, która znajduje szerokie zastosowanie w praktyce. Metoda wskaźnikowa stanowi
kompilację wszystkich metod szacowania korzyści środowiskowych. Jej istota polega na
wykorzystaniu empirycznych oszacowao korzyści (lub strat) środowiskowych uzyskanych w
warunkach porównywalnych lub uśrednionych. Dane do przeprowadzenia wyceny konieczne jest
przeprowadzenie prac terenowych w różnych odstępach czasu, uśrednienie watości a następnie
przeperowadzenie wyceny w sytuacji realizacji konkretnmego zadania. Adaptacja tych oszacowao
jest możliwa dzięki określeniu wskaźników jednostkowych korzyści i strat środowiskowych. Informują
one o wielkości przeciętnej straty przypadającej na jednostkę naturalną, czyli np.: m3, ha, jednego
zatrudnionego bądź wyrażonej procentowo. Wówczas są one najbardziej przydatne do szacowania
wielkości korzyści środowiskowych w różnych przedziałach czasowych i dla różnych obszarów.
Niekiedy dostępna baza danych empirycznych pozwala je wyrażad wartościowo, co stwarza potrzebę
ciągłej ich weryfikacji ze względu na procesy inflacyjne. W przypadku zadao sformułowanych w
projekcie PPSS należałoby zatem oszacowad korzyści bądź straty spowodowane realizacją
konkretnej, elementarnej składowej zadao, a następnie wyznaczyd wielkośd strat i korzyści w
odniesieniu do całego zadania lub kilku zadao. Do oszacowao wykorzystad należy dostępne w
literaturze i ustawodawstwie wskaźniki i wartości bazowe, a w przypadku ich braku posłużyd się
ekspertyzami.
Nie ma jednej uniwersalnej metody wyceny korzyści środowiskowych wynikających
z wprowadzenia działao. Dobór metody, zakres i ilośd danych jakie należy zebrad do
przeprowadzenia wyceny powinny, ze względu na złożonośd stanowid przedmiot odrębnego
opracowania eksperckiego. Wycena korzyści środowiskowych jest przedsięwzięciem, które
wymagałoby najprawdopodobniej realizacji odrębnego projektu badawczego, zwłaszcza
w odniesieniu do systemów gospodarki wodnej.
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Piontek B., Piontek F., Piontek W.: Ekorozwój i narzędzia jego realizacji. Wyd. Ekonomia i Środowisko,
Białystok 1997.
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9. Podsumowanie
Projekt PPSS obejmuje szczegółowe działania inwestycyjne i pozainwestycyjne realizowane w
poszczególnych gminach objętych zakresem jego działania. Zadania te, zgodnie z założeniami PPSS,
powinny koncentrowad się m.in. na:
 kształtowaniu retencyjności zlewni,
 zrównoważonym zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni,
 renaturyzacji elementów środowiska,
 dywersyfikacji dostaw wody,
 lepszym zarządzaniu środowiskiem,
 promocji nowych wzorców konsumpcji.
Tak szeroki i wieloaspektowy zakres zadao PPSS powoduje, że jego wdrażanie może wiązad się z
oddziaływaniem na różne obszary środowiska.
Zaprezentowana w niniejszym dokumencie analiza stanu aktualnego środowiska pozwala mówid o
jego dobrym stanie lub tendencji do poprawy, przy czym nie można w każdym przypadku mówid o
stanie w pełni zadowalającym. Dlatego ważne wydaje się byd monitorowanie aktualnego stanu
środowiska w ujęciu regionalnym, dla zapewnienia kompleksowej oceny skutków realizacji PPSS i
jego oddziaływania. Przeprowadzona w niniejszym dokumencie ocena oddziaływania na środowisko
ujmuje w sposób kompleksowy wszystkie istotne uwarunkowania środowiskowe i antropogeniczne, a
także zachodzące pomiędzy nimi relacje. W pracach nad dokumentem przeanalizowano możliwości
wystąpienia potencjalnych kumulacji oddziaływao oraz wpływu transgranicznego.
Biorąc pod uwagę wyniki analizy wykonanej na poziomie poszczególnych zadao, ocenia się, że
realizacja PPSS generalnie będzie pozytywnie oddziaływad na środowisko przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju. Skuteczne wprowadzenie proponowanych rozwiązao powinno przyczynid
się do lepszego przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy, a pośrednio zachowania i poprawy
stanu środowiska przyrodniczego na terenie przedmiotowego regionu wodnego. Pozytywny wpływ
dotyczył będzie praktycznie wszystkich ocenianych komponentów środowiska. Wdrażanie PPSS w
największym stopniu oddziaływad będzie na wody oraz elementy biologiczne środowiska poprzez
zmniejszenie negatywnych skutków niedoboru wody w okresach suszy. Pośrednio realizacja PPSS
przełoży się na aspekty gospodarcze regionu i jakośd ludzi zamieszkujących i prowadzących
działalnośd gospodarczą w regionie. Realizacja PPSS wymagad będzie nowego podejście do
użytkowania zasobów, a zwłaszcza wody oraz bardziej świadomych i lepiej wyedukowanych
użytkowników wód.
Zidentyfikowane potencjalne negatywne oddziaływanie, związane np. z budową zbiorników
retencyjnych np. w zadaniach 1-3, 6-7 odnoszą się do takich elementów jak gleby, wody czy
krajobraz, ale dotyczą przede wszystkim krótkotrwałej fazy inwestycyjnej oddziałującej w skali
lokalnej. Negatywny wpływ związany może byd również z wykorzystywaniem wód podziemnych,
natomiast przestrzenna lokalizacja tego typu zadao oraz czerpanie z zasobów w sposób
zrównoważony powinno do minimum ograniczyd negatywne skutki. Biorąc pod uwagę skalę i siłę
potencjalnego negatywnego oddziaływania oraz możliwośd zastosowania działao zapobiegawczo-
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kompensacyjnych, nie wpłyną one na ogólną pozytywną ocenę oddziaływania na środowisko
projektu PPSS.
Wpływy działao organizacyjnych, upraszczające zarządzanie wodami i przestrzenią zlewni oraz
działaniami w czasie i bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska suszy powinny zwielokrotnid pozytywny
wpływ oddziaływao zadao infrastrukturalnych i w zależności od zadania oddziaływad zarówno
bezpośrednio jak i pośrednio w pełniej perspektywie czasowej. Reasumując pozytywny wpływ
wdrażania PPSS na środowisko związany jest bezpośrednio ze stopniem realizacji zadao w nim
założonych.
Dopełnieniem przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko jest analiza pytao i wniosków do
projektu PPSS. Zakres pytao wskazuje na ogólnie pozytywny odbiór jego treści z wnioskami w
większości dotyczącymi podjęcia działao w skali lokalnej jak np. piętrzenia wód na konkretnej rzece.
Projekt PPSS jest zorientowany wprawdzie na ograniczaniu negatywnych skutków wywołanych
zjawiskiem suszy niemniej struktura zadao wskazuje na potencjalnie korzystne oddziaływania na
środowisko procesu jego wdrażania. Konsekwentna realizacja ujętych w nim treści, powinna
doprowadzid do ograniczenia negatywnych zjawisk związanych z suszą, nie mniej będzie to związane
z działaniami na terenie całego kraju.
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10.

Wnioski i propozycje zmian zapisów w projekcie PPSS

W ramach przeprowadzonych półrocznych konsultacji społecznych samego projektu PPSS, zebrane
zostały uwagi zgłoszone podczas ich trwania. W poniższej tabeli (Tabela 33) przedstawione zostały
uwagi i propozycje zmian oraz rekomendacje wraz z uzasadnieniem, co do ich uwzględnienia lub
odrzucenia.
Tabela 33. Zbiór uwag i propozycji zmian oraz rekomendacje dot. projektu PPSS

Nazwa
instytucji

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Treśd uwagi

Zgłaszamy wniosek o lekkie
spiętrzenie starorzecza rzeki
Parsęta w celu małej retencji
wodnej, złagodzenia okresu po
suszy Gmina Dygowo (powiat
Kołobrzeski, Zachodniopomorskie)

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszamy wniosek o udrożnienie
starorzecza rzeki Parsęta w celu
małej retencji wodnej gmina
Gościno (powiat Kołobrzeski,
Zachodniopomorskie)

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszamy wniosek o utworzenie
zbiornika (obecny polder) małej
retencji wodnej gmina Kołobrzeg
(powiat Kołobrzeski,
Zachodniopomorskie).

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszamy wniosek o spiętrzenie
wody - retencje na jeziorze
Kamica, gmina Gościno, powiat
Kołobrzeski, Zachodniopomorskie.

Stopieo
uwzględnienia
(przyjeta/
odrzucona)

Uzasadnienie

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS. W przypadku
proponowanego przedsięwzięcia należy
przeanalizowad wpływ podpiętrzenia na
funkcjonowanie ekosystemu starorzecza.

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS. W przypadku
proponowanego przedsięwzięcia należy
przeanalizowad wpływ podpiętrzenia na
funkcjonowanie ekosystemu starorzecza.

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Jednocześnie w miarę dostępnych
środków należy rozważyd rozszerzenie działao
zwiększających retencję zlewni miejskich na
obszary nie wskazane w PPSS.

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS.
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Nazwa
instytucji

Treśd uwagi

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszamy wniosek o małe
spiętrzenie wody (np. zastawki) na
dorzeczu rzeki Błotnica i jej
dopływach. Gmina Gościnowo,
gmina Siemyśl, gmina Kołobrzeg,
powiat Kołobrzeski,
Zachodniopomorskie.

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszamy wniosek o spiętrzenie
wody - retencje na Jeziorze
Pławęcino, gmina Gościno, powiat
Kołobrzeski, Zachodniopomorskie.

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszam wniosek o małe
spiętrzenie wody (np. zastawki) na
dorzeczu rzeki Dębosznica i jej
dopływach. Gmina Rymao, gmina
Siemyśl, gmina Kołobrzeg, powiat
Kołobrzeski, Zachodniopomorskie.

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Proszę o zwrócenie uwagi na
bardzo widoczny, zły, niski stanpoziom wód powierzchniowych i
gruntowych w Kołobrzeskim,
Zachodniopomorskie (dorzecze
Dębosznicy, Błotnicy i Parsęty).
zlewni bilansowej 13,14

Stowarzyszenie
Wędkarskie
„Karaś”

Zgłaszamy wniosek o spiętrzenie
wody - retencje np. zastawki na
rzece Dębosznica, gmina Rymao,
powiat Kołobrzeski,
Zachodniopomorskie.

Koło Polskiego
Związku
Wędkarskiego

Ograniczyd na maksimum lub
całkowicie wyeliminowad
wykonywanie tzw. prac
utrzymaniowych wykonywanych
przez ZZMiUW w Szczecinie na
rzekach Błotnica i Dębosznica. W
miejsce dotychczas
wykonywanych prac wprowadzid
prace zmierzające do renaturyzacji
tych rzek i zmierzające do
zwiększenia retencji wodnej.

Stopieo
uwzględnienia
(przyjeta/
odrzucona)

Uzasadnienie

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS.

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS.

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS.

odrzucona

Przedmioty obszar objęty jest realizacją zadao
mających na celu przeciwdziałaniu skutkom
suszy.
Nie dotyczy w sposób bezpośredni PPSS i
SOOS

odrzucona

Zakres PPSS nie obejmuje wskazywania
konkretnych zadao inwestycyjnych na szczeblu
lokalnym. Zwiększanie pojemności retencyjnej
jest zadaniem uzasadnionym natomiast
lokalizacja podejmowanych działao powinna
byd priorytetyzowana w oparciu o monitoring
skuteczności realizacji PPSS.

odrzucona

Nie dotyczy w sposób bezpośredni PPSS i
SOOS. Należy natomiast dążyd do integracji
działao zapisanych w PPSS z działaniami
wykonywanymi przez zarządców wód.
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Nazwa
instytucji

Treśd uwagi

Towarzystwo
Rozwoju
Małych
Elektrowni
Wodnych

Katalog działao przeciwdziałania
skutkom suszy przedstawiony w
tabeli 1 na str. 3-8 projektu Planu
przeciwdziałania skutkom suszy w
regionie Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego oraz Ucker należy
uzupełnid o działanie o nazwie
"Rozwój małej retencji poprzez
budowę, modernizację i
odtwarzanie obiektów piętrzących,
w tym obiektów funkcjonalnie
dostosowanych do potrzeb
różnych sektorów gospodarki
(mała hydroenergetyka, hodowla
ryb, żegluga, nawadnianie
kompleksów rolnych)".

Stopieo
uwzględnienia
(przyjeta/
odrzucona)

Uzasadnienie

odrzucona

Przewidziany w PPSS katalog zadao jest zgodny
z wytycznymi metodycznymi w zakresie
ochrony przed suszą w planowaniu
gospodarowania wodami. Wytyczne te
określają na dzisiejszy stan wiedzy najbardziej
efektywne metody ograniczania skutków
suszy. Plan przewiduje także działania
związane z podpiętrzeniem cieków (zadanie 2)
w związku z powyższym rozszerzenie zapisów
wydaje się nie byd koniecznym.

przyjęta

Należy zmienid zapis:
g) zadanie nr 7 (Budowa zbiorników
retencjonujących wodę o pojemności do 20
3
mln m ) - nadano gminom, w których na
podstawie Master Plan dla dorzecza Odry lub
PZRP planowana jest budowa zbiornika
wodnego lub stabilizacja poziomu wody w
jeziorach za pomocą budowli piętrzących
na
zadanie nr 7 (Budowa zbiorników
retencjonujących wodę o pojemności do 20
3
mln m ) - nadano gminom, w których na
podstawie zaktualizowanego Planu
gospodarowania wodami, Master Plan dla
dorzecza Odry lub PZRP planowana jest
budowa zbiornika wodnego lub stabilizacja
poziomu wody w jeziorach za pomocą
budowli piętrzących

Towarzystwo
Rozwoju
Małych
Elektrowni
Wodnych

W punkcie "g" na stronie 63 do
dokumentów planistycznych na
podstawie, których wskazano
gminy, w których planowana jest
budowa zbiornika lub stabilizacja
poziomu wody w jeziorach za
pomocą budowli piętrzących,
należy dodad zaktualizowane
Plany Gospodarowania Wodami
(aPGW). Na tej podstawie należy
zaktualizowad wykaz gmin.

Towarzystwo
Rozwoju
Małych
Elektrowni
Wodnych

W rozdziale 3.4 poświęconym
identyfikacji działao w celu
zażegnania możliwych konfliktów
po wprowadzeniu planu
przeciwdziałania skutkom suszy
oraz w tabeli 6 na stronie 53-56
należy wyodrębnid branżę
energetyki wodnej.

przyjęta

Ze względu na charakter działalności należy
wyodrębnid wskazaną branżę.
W tabeli nr 6 w grupie „Przemysł i
energetyka” wyodrębnid energrtykę wodną
Ze względu na operowanie w rozdziale
grupami branż, a nie poszczególnymi branżami
nie ma potrzeby wyodrębniania jej w tekście

Towarzystwo
Rozwoju
Małych
Elektrowni
Wodnych

Zakres literatury wykorzystanej
przy tworzeniu Planu powinien
zostad poszerzony.

przyjęta

Należy uzupełnid o wszystkie wykorzystane
materiały.

Źródło: Opracowanie własne GIG
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