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WPROWADZENIE

Na gruncie prawa polskiego ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej
i samorządowej. Stanowi o tym art. 88 r. 1 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469) wskazujący
ponadto, iż ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z Planami przeciwdziałania skutkom suszy na
obszarach dorzeczy oraz zgodnie z Planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
Ustawa Prawo Wodne (art. 88 r. 3 i 4) definiuje też zawartość Planów przeciwdziałania skutkom suszy
wskazując, iż powinny one zawierać:


analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;



propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;



propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji;



katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Niniejszy dokument zawiera wymagane ustawą elementy, z uwzględnieniem opracowanej na zlecenie
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej metodyki postępowania dla ochrony przed suszą
w planowaniu gospodarowania wodami (Jarząbek i inni, 2013), zwanej dalej Metodyką postępowania.
Na tej podstawie oraz przy wykorzystaniu szerokiej bazy danych hydro-meteorologicznych oraz
hydrogeologicznych, źródeł literaturowych i wiedzy eksperckiej dokonano rozpoznania pod kątem
zagrożenia wszystkimi rodzajami susz (atmosferyczną, rolniczą, hydrogeologiczną i hydrologiczną) na
obszarze działania RZGW w Szczecinie, dokonując kategoryzacji obszarów wg podziałów zlewniowych
i administracyjnych, pod kątem wypadkowego narażenia na skutki występowania zjawiska suszy.
Szczegółowy opis i wyniki przeprowadzonych analiz zawiera wykonane na potrzeby tworzenia Planów
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych, opracowanie pt. Analiza historyczna zjawiska
suszy wraz z określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW w Szczecinie.
Dla skategoryzowanych obszarów narażonych na występowanie skutków suszy wskazano zakres
działań technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy. Dokonano
również analizy efektywności tych działań i wskazano wytyczne do ich stosowania w zależności do
rodzaju suszy. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby zwiększenia naturalnej retencji, co wychodzi
naprzeciw zapisom ustawy Prawo wodne, gdzie w art. 31, ust. 2 stwierdza się, iż korzystanie z wód nie
może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych ani powodować
marnotrawstwa wody. Ponadto w opracowaniu zawarto wykaz działań prawnych, edukacyjnych
i ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędzania zasobów wody.
Propozycję katalogu działań zawiera publikacja Jarząbka (Jarząbek i inni, 2013). Wymienionym tam
działaniom zostały przyporządkowane odpowiednie numery. Tabela 1 zawiera również opis działania
oraz wskazuje na spodziewany rezultat jego wdrożenia.
Tabela 1. Propozycja katalogu działań przeciwdziałania skutkom suszy
Nr
działania

1

2

Spodziewany rezultat
wdrożenia
Zwiększenie obszarów zalesionych korzystnie wpływa na Efekt uzyskuje się w dłuższym
zatrzymywanie wody w gruncie, opóźnia spływ
okresie czasu poprzez
Zwiększanie retencji powierzchniowy do odbiorników, zwiększa zasilanie wód poprawę bilansu wodnego.
leśnej w zlewni
podziemnych. Odtwarzanie oczek wodnych i budowa
Działanie należy uznać za
zbiorników retencyjnych w lasach korzystnie wpływa na
niezwykle korzystne
bilans wodny zlewni.
i konieczne.
W obszarach występowania suszy zmiana sposobu
Efekt można uzyskać w
Zwiększanie retencji uprawiania gleby, zmiana użytkowania gruntów poprzez
krótkim okresie czasu, pod
na obszarach
wzrost areału użytków zielonych i roślin odpornych na
warunkiem pokonania
rolniczych
suszę, odtwarzanie „oczek wodnych”, budowa zastawek na przyzwyczajeń zamierzeń
rowach i ciekach wodnych,
lokalnych społeczności.
Nazwa działania

Opis działania
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Nr
działania

3

4

5

6

7

8

Spodziewany rezultat
wdrożenia
Działania te należy uznać za
niezwykle korzystne
i konieczne
Efekt jest istotny, jednak
rozłożony w czasie. Poprzez
zmniejszenie uszczelnienia
Należy dążyć do zdecydowanego zmniejszenia stopnia
terenu, zwiększeniu ulega
Zwiększanie retencji
uszczelnienia powierzchni terenu w jednostkach
filtracja wód opadowych do
na obszarach
zurbanizowanych, budowy małych, powierzchniowych
gruntu i zmniejsza się
zurbanizowanych
zbiorników retencjonujących wody opadowe,
parowanie. Zatrzymanie wody
zatrzymywaniu wody opadowej na każdej działce.
opadowej w małych
zbiornikach i wykorzystanie jej
w okresie wegetacji zmniejsza
wrażliwość na suszę.
W Polsce od wielu lat realizowane są programy małej
Inwestycja jest kosztowna
retencji polegające na budowie zbiorników retencyjnych i efekt uzyska się w dłuższym
Budowa sieci
o pojemności 1-5 mln m3. Wykorzystanie zgromadzonej
okresie czasu. Działanie jest
rozprowadzającej
wody jest znikome z powodu braku technicznie i
konieczne, aby skonsumować
wodę z istniejących
ekonomicznie uzasadnionego systemu rozprowadzania
zgromadzone dużym
zbiorników małej
wody do pól rolników. Budowa takiej sieci pozwoli
nakładem zasoby wody
retencji
w maksymalnym stopniu wykorzystać zgromadzone zasoby w zbiornikach sztucznych
wody.
i w podpiętrzonych jeziorach.
Polska posiada opracowany bilans wodno-gospodarczy
w zakresie wód podziemnych, z którego wynikają duże
rezerwy wód podziemnych. Istnieje możliwość budowy ujęć Możliwość bezpośredniego
Wykorzystanie
wód podziemnych, mających na celu sezonowe
wpływania na zabezpieczenie
zasobów wód
nawadnianie lub deszczowanie upraw rolnych.
się przed skutkami suszy
podziemnych do
Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych stwierdziła, że poprzez nawadnianie upraw
nawodnień
„można zaakceptować w/w sposób wykorzystania wód
wodami podziemnymi.
w rolnictwie
podziemnych dla przeciwdziałania skutkom suszy
Wymierne korzyści
w rolnictwie, na obszarach gdzie dysponujemy rezerwami
gospodarcze.
zasobów wód podziemnych’’.
Nazwa działania

Opis działania

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w okresie
Natychmiastowe i ciągłe
jej nadmiaru, w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych,
Budowa małych
zapobieganie objawom suszy,
daje możliwość bezpośredniego reagowania na oznaki
zbiorników
doskonałe wykorzystanie wód
suszy. System rozprowadzania wody jest w pełni elastyczny
gromadzących wodę
opadowych w okresie
i mobilny. Zbiorniki mogą być różnej konstrukcji w pobliżu pól
posusznym, zmiana
betonowe, ziemne uszczelniane folią, gliną itp. Pojemność
uprawnych
technologii
i efektywności
ich to kilka do kilkudziesięciu tysięcy m3, zależna od
uprawy roślin.
możliwości napełnienia i potrzeb w danym rejonie.
Są to już zbiorniki „dużej” retencji, których budowa z reguły Proces inwestycyjny jest długi,
Budowa zbiorników
wynika z konieczności zapobiegania powodziom. Może
po wybudowaniu zbiornika
retencjonujących
okazać się, że będą rejony, gdzie taki zbiornik będzie
i jednoczesnej budowie sieci
wodę o pojemności do uzasadniony ze względu na suszę. Zbiorniki tej wielkości są rozprowadzającej wodę, efekt
20 mln m3
z reguły wielofunkcyjne, a jedną z funkcji jest zazwyczaj wykorzystania w okresie suszy
alimentowanie wody w okresie niżówek.
jest duży i natychmiastowy.
Przebudowa
Proces inwestycyjny jest
Wiele obszarów w Polsce jest zmeliorowanych wg starej
systemów
długotrwały, jednak jego
metody melioracji, której celem było głównie odwadnianie.
melioracyjnych
skuteczność jest bardzo duża.
Powoduje to, że wiele gruntów jest przesuszonych, co
z odwadniających na
Uzyskuje się bezpośredni
wzmaga skutki suszy. Należy każdy system melioracyjny
nawadniającowpływ na łagodzenie zjawiska
przebudować w taki sposób, aby umożliwiał on
odwadniające
suszy w dużym zakresie.
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Nr
działania

9

10

11

12

13

14

Nazwa działania

Opis działania

Spodziewany rezultat
wdrożenia

zatrzymywanie wody w gruncie oraz wgłębne lub
powierzchniowe nawadnianie gruntów.
W bardzo wielu przypadkach, cieki utraciły swój naturalny
charakter wskutek prac regulacyjnych i melioracyjnych.
Zwiększenie (przywrócenie)
Jeśli wskutek tych prac ciek został pozbawiony naturalnych naturalnej retencji cieku. Efekt
Renaturyzacja koryt
meandrów, a brzegi umocnione, został przyspieszony spływ
istotny dla środowiska
cieków i ich brzegów
wód i tym samym nastąpiła znaczna utrata zdolności
przyrodniczego zagrożonego
retencyjnych. Renaturyzacja ma przywrócić stan pierwotny,
suszą.
jest zalecana przez Ramową Dyrektywę Wodną.
Odcinanie starorzeczy od głównego nurtu cieku,
pozbawianie starorzeczy możliwości wymiany wody
Zwiększenie (przywrócenie)
Odtwarzanie
i rozwoju świata przyrodniczego, osuszanie bagien,
naturalnej retencji cieku. Efekt
starorzeczy i obszarów torfowisk itp. spowodowały duża utratę retencji wodnej
istotny dla środowiska
bagiennych
oraz duże straty dla środowiska. Odtwarzanie starorzeczy przyrodniczego zagrożonego
i terenów bagiennych przywróci retencję oraz poprawi
suszą.
znacznie stan środowiska i jego odporność na suszę.
Usprawnienie reguł Dotyczy głównie zbiorników wodnych, których powstanie
sterowania
całkowicie zmieniło reżim wodny dolin rzecznych poniżej
urządzeniami
piętrzeń. Naturalne walory przyrodnicze w postaci
Przywrócenie naturalnego
wodnymi
okresowych braków wody i jej nadmiaru, zostały
reżimu w dolinach rzek,
retencjonującymi
zastąpione przez wyrównane przepływy. Usprawnienie
zwiększenie odporności na
wodę w sposób
reguł sterowania powinno pójść w kierunku maksymalnego
susze.
umożliwiający
przywrócenia naturalnego reżimu hydrologicznego
wykorzystanie wody
w dolinie rzeki. Pozwoli to na znaczne zwiększenie
do nawodnień
odporności na susze dla całego środowiska przyrodniczego.
Możliwość pozyskania przez
każdego użytkownika wód
informacji o zagrożeniu suszą,
W gminach zagrożonych suszą, wskazane jest utworzenie
Utworzenie lokalnych
o przewidywanym przebiegu
stanowiska pracy, gdzie znajdzie się osoba odpowiedzialna
systemów ostrzegania
i czasie, o podjętych
za kontakty z administratorem i użytkownikami wód, przy
o suszy
działaniach zapobiegawczych,
wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji.
o podjętych decyzjach
ograniczających zużycie wody
itp.
Badania naukowe nie mogą ograniczać się tylko do
Zdecydowaną poprawę
okresowego opracowywania danych historycznych
w dokumentowaniu suszy
o suszach, które wystąpiły. Ponieważ nie ma żadnych
historycznych, ale przede
metodyk takich badań, każdy, kto je wykonuje obiera inne
wszystkim wynikiem winny
Formułowanie
parametry oraz inny przedział czasowy. Badania naukowe
być wskazania dla
i wdrażanie
powinny wspomagać programy przeciwdziałania skutkom
prognozowania suszy, nowych
programów badań
suszy, być prowadzone zarówno globalnie dla obszaru
metod monitoringu, nowych
naukowych w zakresie kraju, jak i lokalnie dla regionów. Powinny wskazywać
działań zmniejszających skutki
identyfikacji
rodzaje działań możliwych do zastosowania w konkretnych
susz. Efektem winny być także
i zwalczania suszy
przypadkach, wskazywać rozwiązania służące ochronie
wskazania do poprawy
zasobów przyrodniczych przed suszą i wspierać
komunikacji społecznej oraz
decydentów. Nie bez znaczenia będą badania naukowe
wskaźniki o charakterze
o charakterze socjologicznym oraz z zakresu komunikacji
socjologicznym.
społecznej.
Przeciwdziałanie skutkom każdej klęski żywiołowej, a taki Umożliwienie prawidłowej
Wypracowanie
charakter może przybrać wielkość i głębokość suszy, musi
oceny występującego
jednolitych zasad
być oparte o rzetelnej informacje. W Polsce nie ma
zagrożenia, jego zakresu
gromadzenia danych
jednolitego systemu i obowiązku dokumentowania zjawisk
i głębokości, oceny
i informacji o zasięgu
o charakterze katastrofalnym. Istnieje konieczność
stosowanych działań,
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Nr
działania

15

16

17

18

Spodziewany rezultat
wdrożenia
i wielkości szkód
dokumentowania przebiegu zjawiska suszy, poprzez
formułowania wniosków na
spowodowanych suszą
gromadzenie i archiwizowanie informacji zarówno
przyszłość, rekomendowania
meteorologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, odnośnie przyszłych działań.
jaki i o stratach i ich strukturze. Dane te będą służyły do
weryfikowania zakresu udzielanej pomocy rzeczowej
i finansowej (z tytułu ubezpieczeń, także przez agendy
rządowe i samorządowe). Będą także służyły do oceny
działania istniejącego systemu zapobiegania suszy
i wyciągania wniosków dla przyszłych działań.
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
Opracowanie
od tego czy woda jest dostępna w nadmiarze, czy zasobów Uzyskanie efektu oszczędzania
taryfikatora cen wody brakuje np. z powodu suszy - ceny wody są jednakowe.
zasobów wody w przypadku
w okresie
Opracowanie taryfikatora, który uzależni cenę wody od jej wystąpienia jej niedoborów
występowania suszy
dostępności i od przebiegu i głębokości suszy, jest
spowodowanych suszą.
niezbędnym działaniem o charakterze ekonomicznym. Brak
wody powinien mieć wpływ na ograniczenia
proporcjonalnie do ilości zużycia, wskazując jednocześnie
priorytet dla korzystania dla celów komunalnych, produkcji
farmaceutyków czy żywności.
Jest to działanie wybiegające poza merytoryczne
i techniczne uzasadnienie działań ograniczających skutki
suszy. Raczej jest to działanie wdrażane po ustąpieniu
suszy, wynikające z możliwości ekonomicznych państwa,
lub zawartych ubezpieczeń, czy też możliwości samorządu.
Doskonalenie
Dzisiejsze rozwiązania prawne, umożliwiające udzielenie
wsparcia rzeczowego
pomocy, bazują na ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej, co
i finansowego dla
Udoskonalone prawo.
wiąże się z konsekwencjami dla organów państwa. Chodzi
poszkodowanych
o takie wykorzystanie udoskonalonych metod monitoringu,
skutkami suszy
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 państwa.
Opracowywanie
aktów prawnych, Wiele działań określonych w niniejszym wykazie, nie będzie
Udoskonalone prawo,
krajowych i lokalnych, posiadało dostatecznej podstawy prawnej. Aby można było
umożliwienie wdrażania
umożliwiających
działania wdrażać, konieczne jest doskonalenie prawa,
wszystkich działań
stosowanie działań napisanie założeń do ustaw, rozporządzeń lub wytycznych
zmniejszających skutki suszy.
ograniczających skutki
dla prawa miejscowego.
suszy
Wdrażanie wszystkich działań wymaga środków
Opracowanie zasad
finansowych. Konieczne jest opracowanie założeń
finansowania
merytorycznych dla programów wdrażających
Umożliwienie wnioskowania
wspomagających
poszczególne działania oraz określenie kosztów wdrożenia.
o przydzielenie środków
ekonomicznie
Poszczególne działania mają inny ciężar gatunkowy, zależny finansowych, umożliwienie
programy wdrażające
od bardzo wielu czynników.
wdrażania poszczególnych
działania z zakresu
Stąd konieczność opracowania zasad finansowania takich
działań.
ograniczania skutków
programów, których celem będzie finansowanie w całości
suszy
lub wspieranie wdrażania działań. Jako źródła finansowania
Nazwa działania

Opis działania
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Nr
działania

Nazwa działania

Opis działania

należy przewidywać wykorzystanie środków UE, NFOŚiGW,
wojewódzkich FOŚiGW, budżetowych, samorządowych,
fundacji i innych.
Wszystkie źródła Zachodniej Europy oraz USA wskazują na
ważność kwestii edukowania społeczeństwa w zakresie
suszy. Bez wiedzy na temat przyczyn suszy, jej przebiegu,
możliwości przeciwdziałania, kosztów tego
Wzrost wiedzy i świadomości
przeciwdziałania oraz źródeł pokrywania tych kosztów - społeczeństwa, przygotowanie
niemożliwe jest skuteczne przeciwdziałanie i zmniejszanie społeczeństwa do działania,
skutków suszy. Udział społeczeństwa w podejmowaniu przygotowanie do pokrywania
decyzji jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych kosztów działań, ograniczenie
z zarządzaniem ryzykiem. Tworzenie programów
strat spowodowanych suszą.
edukacyjnych, znajdowanie drogi do świadomości
społecznej jest ważnym zadaniem, bez którego nie będzie
sukcesu.
Bezpośredni wpływ na
dystrybucję zasobów wody,
Prawo wodne pozwala na ograniczanie bez odszkodowania
zmiana przestrzennego
praw wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Należy
wykorzystania zasobów,
przygotować pogłębione zasady stosowania tego
umożliwienie równego
uprawnienia, jako jednego z podstawowych do
dostępu do zasobów przy
zastosowania w obszarach występowania suszy.
chwilowym ograniczeniu jego
wielkości.

19

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

20

Czasowe ograniczenia
w zakresie korzystania
z wód

21

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

22

23

24

Spodziewany rezultat
wdrożenia

Umożliwienie nawadniania
użytków rolnych wodami
podziemnymi w okresie
występowania suszy.

Uniezależnienie mieszkańców
wsi od zasobu wód
Budowa lub
podziemnych pobieranych
W niektórych rejonach istnieją głębiej zalegające zasoby
rozbudowa
z płytkich studni
wód podziemnych, które z powodzeniem można
zbiorowych systemów
gospodarczych,
wykorzystać w okresach posuchy, gdy wody brakuje.
zaopatrzenia w wodę
natychmiastowa poprawa
ilościowa i jakościowa
zaopatrzenia w wodę.
Zwiększenie ilości wody zasilającej Odrzańska Drogę
Wydłużenie okresu
Zwiększona
Wodną może nastąpić poprzez budowę wielozadaniowych
żeglugowego poprzez
alimentacja wód dla
zbiorników stale piętrzących wodę w dorzeczu górnej
utrzymanie głębokości
potrzeb żeglugi
i środkowej Odry lub uwzględnieniu potrzeb żeglugi
tranzytowych obowiązujących
śródlądowej
poprzez zwiększenie zrzutów alimentacyjnych ze
przy danej klasie drogi
zbiorników już istniejących
wodnej.
Wskazanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę
Opracowanie planu
w czasie klęski suszy (na terenach, na których popyt na
awaryjnego/alternaty
Precyzyjne i szybkie działanie
wodę pitną jest zaspokajany z zasobów wód
wnego sposobu
według wcześniej
powierzchniowych należy wskazać ujęcia wód
zaopatrywania
opracowanego planu, co
podziemnych, z których w czasie suszy będzie realizowane
ludności w wodę
przyśpieszy dostarczenie wody
zaopatrzenie lub wskazanie rozwiązań związanych
(awaryjne źródła
mieszkańcom, których
z importem wody; natomiast na obszarach zaopatrywanych
zasilania, tymczasowe
dotknęły problemy związane
z wód podziemnych należy wskazać inne ujęcia np.
rurociągi, przerzuty
ze zjawiskiem suszy.
z głębszych, niedotkniętych zjawiskiem suszy, poziomów
wody z innych
wodonośnych)
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Nr
działania

Nazwa działania

Opis działania

Spodziewany rezultat
wdrożenia

obszarów lub zlewni,
beczkowozy itp.)

25

Poprawienie warunków
żeglugowych na Odrze,
zapewnienie możliwości
prowadzenia akcji
Zadanie polegające na inwestycjach zwiększających
lodołamania (uzyskanie
możliwości tranzytowe Odry związane zwłaszcza
głębokości co najmniej 1,80 m
z odtworzeniem zabudowy regulacyjnej i powstrzymaniem
ze średnim rocznym
procesu wypłycania koryta rzeki, polegające na
prawdopodobieństwem
Działania polegające
inwestycjach zapewniających odpowiednie głębokości
przekroczenia na poziomie co
na inwestycjach
tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej oraz pogłębienie
najmniej 80 % roku powyżej
zwiększających
toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu zapewnienia
i co najmniej 90 % roku
możliwości tranzytowe
zimowego lodołamania.
poniżej ujścia Warty),
Odry
Działania wpłyną na poprawę warunków nawigacyjnych
stabilizacja warunków
i wyeliminują potencjalne miejsca tworzenia się zatorów
przepływu i likwidacja miejsc
lodowych, a w przyszłości spowodują osiągnięcie
zatorogennych oraz
warunków eksploatacyjnych, odpowiadających
umożliwienie odprowadzenia
przynajmniej III klasie drogi wodnej.
lodu z rzeki Odry do morza
Bałtyckiego, wzrost
możliwości rozwoju
transportu wodnego.

W stosunku do katalogu działań zawartych w metodyce zmianie uległa nazwa działania nr 22, która ze
względu na położenie regionu wodnego nie miała uzasadnienia. Usunięto więc odniesienie do rejonów
górskich i podgórskich, ponieważ z podobnym problemem braku wody do picia z ujęć
powierzchniowych borykają się także mieszkańcy niżu. Zadanie to zostało doprecyzowane w sensie
przebudowy i rozbudowy systemów ujmowania i dystrybucji wody podziemnej, które sprowadza się
do korzystania z głębszych poziomów wodonośnych i stopniowego uniezależnienia od płytkich
zasobów wód o wątpliwej jakości i większych wahaniach zwierciadła.
Z racji szczególnych uwarunkowań regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz roli
żeglugi śródlądowej, katalog został uzupełniony o działanie nr 23 i 25, które mają docelowo
zabezpieczyć funkcjonowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej i nie doprowadzać do sytuacji, kiedy przez
okres kilku lat z rzędu nie ma możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych wymaganych dla danej
klasy drogi wodnej, co podlega regulacji przez odpowiednie akty prawne (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych - Dz. U. 2002, Nr
77, poz. 695).
Źródłowy katalog uzupełniono także o działanie nr 24, które obejmuje przygotowanie planu
awaryjnego lub alternatywnego zaopatrywania ludności w wodę podczas trwania dotkliwej suszy
hydrogeologicznej lub hydrologicznej.
Działania te są zgodne z wariantami polityki służącym rozwiązywaniu problemów związanych z wodą,
które zawarte zostały w Sprawozdaniu KE z 2012r (Sprawozdanie …, 2012). Określone tam środki
zapobiegawcze powinny być ukierunkowane na główne czynniki sprawcze niedoboru wody i susz oraz
wprowadzanie środków towarzyszących, takich jak pomiary, ustalanie cen, dotacje i ograniczenie
zużycia wody. W sprawozdaniu wskazano jednocześnie na problem braku odpowiednich ustaleń
dotyczących powiązań między niedoborem wody a przepływami nienaruszalnymi.
Zgodnie z zawartymi tam wskazówkami głównym celem działań związanych z suszami powinno być
przywrócenie lub utrzymanie stanu zasobów wodnych w dorzeczach rzek na odpowiednim poziomie,
przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu zapotrzebowania na wodę ze strony ekosystemów
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wodnych. Przy opracowaniu odpowiednich rozwiązań problemów związanych z suszą muszą zostać
uwzględnione następujące elementy (Sprawozdanie …, 2012):
- częsty brak efektywności aktualnej polityki cen wody na szczeblu krajowym,
- planowanie przestrzenne,
- konieczność przyjęcia działań na rzecz oszczędności wody, co wymaga hierarchizacji priorytetów,
zarówno w zakresie rozwiązań tak, aby uniknąć w możliwie największym zakresie dodatkowej
infrastruktury wodociągowej, jak i wykorzystania wody - zaopatrzenie ludności jest w tej kwestii
priorytetowe,
- konieczność działania w sposób zintegrowany i opierania się na informacjach naukowych.
Wymienione w Tabela 1 działania można podzielić na:
- bieżące, możliwe do zastosowania w momencie wystąpienia suszy (zadania nr 5, 15, 20),
- krótkookresowe, które powinny być realizowane w krótkim okresie czasu – do 5 lat (zadania nr 4, 6,
8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24),
- długookresowe, które mogą być realizowane w długiej perspektywie czasowej od 5 do 25 lat (zadania
nr 1, 2, 3, 7, 9, 10, 22, 23, 25).
Tabela 2 prezentuje kategorie działań i ich zasadność (lub przeciwskazania), które zostały
przeanalizowane pod kątem zastosowania przy występowaniu zagrożenia każdym z czterech rodzajów
suszy. Zadania nr 12-14 i 16-20 ze względu na swój uniwersalny i prewencyjny charakter zostały
uwzględnione dla wszystkich rodzajów susz niezależnie od stopnia zagrożenia.
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Tabela 2. Wykaz działań wraz ze wskazaniami (przeciwskazaniami) do zastosowania dla każdego rodzaju i stopnia zagrożenia suszą

nr
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

treść zadania
I
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 nawodnień 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 nawodnień
Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy
Formułowanie i wdrażanie programów badań 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 działań ograniczających skutki suszy
Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie
programy wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy
Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa
o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania,
skutkach i sposobach zapobiegania
Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód
Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej

atmosferyczna
II
III
IV

I
+

+

rolnicza
II
III
+
+
+

rodzaj suszy
hydrogeologiczna
IV
I
II
III
IV
+
+

I

hydrologiczna
II
III
IV
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+

+

+

+

+
-

+

+

+
+

+
+
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nr
zadania
24
25

treść zadania
I
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania
ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi,
beczkowozy itp.)
Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości
tranzytowe Odry

atmosferyczna
II
III
IV

I

rolnicza
II
III

rodzaj suszy
hydrogeologiczna
IV
I
II
III
IV
+

+

+

I

hydrologiczna
II
III
IV
+

+

+

+

+

+

I, II, II, IV – stopień zagrożenia suszą
+/- - wskazania / przeciwskazania do realizacji zadania

11

2

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY W REGIONACH WODNYCH
DOLNEJ ODRY I PRZYMORZA ZACHODNIEGO ORAZ ÜCKER
2.1

Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych

Poniższy rozdział dotyczy analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z oceną ich celowości
i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających zwiększenia zasobów
wodnych.
Ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oparto na analizie istniejących
Programów Małej Retencji (PMR) dla poszczególnych województw znajdujących się w granicach RZGW
w Szczecinie (zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie). Zatem stan wiedzy i informacji na temat
możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych wyznacza data wykonania PMR dla
danego województwa: 2008 - „Program małej retencji województwa zachodniopomorskiego do roku
2015” z 2004r. wraz z aktualizacją; 2007- „Program małej retencji województwa pomorskiego do roku
2015” z 2004r. wraz z aktualizacją; 2004 - "Program małej retencji wodnej w województwie lubuskim
- aktualizacja programu". Programy zostały wykonane przez Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych,
kolejno Zachodniopomorski w Szczecinie, Pomorski w Gdańsku i Lubuski w Zielonej Górze. Należy
nadmienić, iż Programy Małej Retencji obowiązują do końca 2015 roku, w związku z tym informacje
o możliwościach powiększenia zasobów dyspozycyjnych wymagają aktualizacji i dostosowania do
nowej perspektywy planistycznej.
Celem Programów Małej Retencji jest dążenie do zwiększenia zasobów wodnych, a także poprawa lub
utrzymanie właściwych stosunków wodnych. „Odbiorcami” efektów związanych z planowanym
zwiększeniem retencji wodnej są obszary rolnicze i leśne, a także obszary wodno-błotne, w tym obszary
przyrodniczo cenne. Działania, jakie przewidziano w ramach Programów Małej Retencji obejmują
przede wszystkim realizację rozwiązań technicznych, aczkolwiek wymieniają nietechniczne środki
retencji wód służące wzmocnieniu pozytywnego wpływu obiektów małej retencji na środowisko
przyrodnicze. Należą do nich: zwiększenie lesistości, utrzymanie naturalnego charakteru dolin,
wprowadzanie nadrzecznych pasów ochronnych, zakładanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz
tworzenie stref buforowych wokół zbiorników. Niemniej jednak ten rodzaj działań nie był analizowany
w sposób szczegółowy. Działania techniczne w ramach PMR to przede wszystkim zadania zwiększenia
zasobów wodnych oparte na wykorzystaniu istniejących urządzeń wodnych (leśnych oraz wiejskich
zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych, stawów rybnych, czy rowów), a także wykorzystanie
licznych zbiorników naturalnych.
Proponowane w Programach Małej Retencji rozwiązania pogrupowano w 4 grupy (w nawiasach
podano wiodący cel danego środka retencji):
I)

ZBIORNIKI DOLINOWE (cele: nawodnienia, ochrona przeciwpowodziowa);

II) STABILIZACJA POZIOMU WODY W JEZIORACH - najczęściej nieduże zastawki na odpływach z jezior,
służące podtrzymaniu w nich zwierciadła wody do pierwotnych wysokości (cele: poprawa
retencyjności w zlewniach i zahamowanie degradacji jezior);
III) STAWY (cele: nawodnienia, hodowla ryb);
IV) BUDOWLE PIĘTRZĄCE - urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach (cel: nawodnienia).
Zadania związane z I, II i III grupą rozwiązań w PMR zostały ujęte w formie spisu planowanych do
wykonania oraz istniejących, ale wymagających odnowienia obiektów retencyjnych. Ostatnia IV grupa
rozwiązań obejmuje jedynie odbudowę istniejących urządzeń piętrzących, służących retencji wód. Jest
ona konieczna z racji chociażby spełnienia wymogu zachowania ciągłości rzeki, jako korytarza
ekologicznego, a realizacja tych zadań wchodzi w zakres kompetencji wojewódzkich programów
udrażniania rzek (m. in. budowa przepławek dla umożliwienia swobodnej migracji ryb).
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Realizacja zadań Programów Małej Retencji Wodnej w obszarze działania RZGW w Szczecinie
w ogólnym ujęciu, to wdrożenia polegające na budowie (za: www.rzgw.szczecin.pl/retencja-wod):


zbiorników retencyjno-przeciwpożarowych w celach podniesienie poziomu wód gruntowych
na obszarach leśnych, stworzenie nowych siedlisk, ochrony przeciwpożarowej terenów
leśnych,



zbiorników wodnych w celu regulacji stosunków wodnych w zlewniach małych cieków,



podpiętrzania jezior w celu ustabilizowania lustra wody oraz wyrównania reżimu
hydrologicznego,



zbiorników rekreacyjno-retencyjnych,



sadzawek ogrodowych,



zbiorników w celu poboru wody do nawodnień,



zbiorników wodnych o niewielkich powierzchniach do ekstensywnej hodowli ryb,



zbiorników wodnych przeciwpożarowych.

Cele małej retencji i sposoby osiągnięcia zamierzonych celów wyznaczonych w ramach PMR na
obszarze działania RZGW w Szczecinie to:


wykonanie zbiorników retencyjnych na obszarach wiejskich i leśnych,



ochrona przeciwpowodziowa (redukcja kulminacji i objętości fali powodziowej),



poprawa zabezpieczenia przed lokalnymi podtopieniami i powodziami,



wyrównanie przepływów niskich poniżej przekroju piętrzenia,



odbudowa, remont i budowa nowych progów korekcyjnych w ciekach,



odbudowa, budowa i modernizacja stawów rybnych,



wykorzystanie energetyczne cieków,



zwiększenie zabezpieczenia pożarowego terenów wiejskich i leśnych,



wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i bagien oraz
trwałych użytków zielonych,



tam gdzie to możliwe ponowne zabagnienie terenów osuszanych w ostatnich dziesięcioleciach,



poprawa stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych,



poprawa mikroklimatu, warunków glebowych i zwiększenie bioróżnorodności na obszarach
wykorzystywanych rolniczo,



poprawa walorów krajobrazowych i turystycznych regionu (oczka i zbiorniki wodne,
zwiększenie powierzchni jezior i stawów).

Na zaprezentowanej poniżej mapie (Rysunek 1) zestawiono granice obszaru administrowanego przez
RZGW w Szczecinie z podziałem na zlewnie bilansowe wraz z ilością inwestycji ujętych w Programach
Małej Retencji dla poszczególnych województw.
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Rysunek 1. Mapa ukazująca liczbę inwestycji małej retencji w zlewniach bilansowych na tle regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego oraz Ücker

Dokonana na podstawie danych z PMR ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów
wodnych w całym obszarze działania RZGW w Szczecinie zakłada realizację 243 zadań. Natomiast w
zlewniach narażonych na skutki występowania suszy do końca 2015 roku powinno zostać zrealizowane
149 inwestycji. Z tego 34 to modernizacja lub budowa nowych zbiorników małej retencji oraz 27
podpiętrzeń wód jeziornych. Największą liczbę inwestycji (79) zaplanowano w zakresie odbudowy
i przebudowy istniejących budowli piętrzących.
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W tabeli 3 podano zestawienie planowanych i częściowo zrealizowanych działań, które mogą
przyczynić się do złagodzenia skutków suszy w obszarze działania RZGW w Szczecinie.
Tabela 3. Zestawienie liczby planowanych obiektów małej retencji w zlewniach na obszarze działania RZGW w Szczecinie
w zasięgu zhierarchizowanych obszarów wymagających działań łagodzących skutki suszy

Nr zlewni
bilansowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SUMA

Zlewnia bilansowa
Odra graniczna do
Widuchowej
Międzyodrze - Zalew
Szczeciński - Wyspy Wolin
i Uznam
Ilanka, Pliszka, Konotop
i Kanał Luboński
Myśla
Kurzyca - Słubia
Rurzyca - Tywa
Płonia
Ina
Gowienica
Lewobrzeżna zlewnia
dolnej Odry
Prawobrzeżna zlewnia
Dziwnej i Przymorze do
Jeziora Liwia Łuża
Rega i przyległe Przymorze
Przymorze od Jeziora
Resko Przymorskie do
Parsęty
Parsęta
Przymorze od Parsęty do
Jeziora Jamno
Wieprza i przyległe
Przymorze
-

ZBIORNIKI
DOLINOWE

STABILIZACJA
POZIOMU WODY
W JEZIORACH

STAWY

BUDOWLE
PIĘTRZĄCE

4

4

0

8

1

7

8

24

24

4

0

0

0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
10
3

0

0

0

0

2

2

0

7

1

9

1

24

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

34

27

9

79

Wyniki analizy określonej w PMR wielkości docelowej objętości retencji użytkowej (w tys. m3) możliwej
do osiągnięcia w zlewniach bilansowych regionów wodnych będących w obszarze administrowania
RZGW w Szczecinie, zaprezentowano na rys.2. Ukazane mapy przedstawiają: retencję całkowitą (A),
retencję uzyskaną w zbiornikach dolinowych (B), retencję uzyskaną dzięki podpiętrzeniu i stabilizacji
jezior (C) oraz retencję stawową (D).
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A

B

C

D

Rysunek 2. Planowana w PMR objętość retencji użytkowej w ramach retencji zbiornikowej [tys. m 3]: A - objętość retencji
użytkowej ogółem; B - w zbiornikach dolinowych; C - stabilizacja poziomu wody w jeziorach; D - w stawach
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Wdrożenie ww. form retencji ma na celu, z wyjątkiem działań na istniejących budowlach piętrzących,
zwiększenie retencyjności w zlewniach, gdzie mają zostać zaspokojone potrzeby wodne przede
wszystkim obszarów rolniczych oraz leśnych. Wobec stwierdzonego poziomu podatności na suszę
omawianych terenów, celowość zaplanowanych działań jest adekwatna do potrzeb wodnych terenów
wymagających szczególnych działań łagodzących skutki występowania suszy. Musi być poprzedzona
analizą, wskazującą na możliwość realizacji danego rozwiązania służącego poprawie lub utrzymaniu
zasobów wodnych, które sprowadza się do:


szczegółowej analizy potrzeb gospodarczych, zarówno w zakresie gospodarki rolnej (w tym
rybackiej), jak i leśnej;



szczegółowej analizy konsekwencji przyrodniczych.

Obie analizy powinny poprzedzać realizację każdego z planowanych obiektów małej retencji.
Dodatkowo trzecim elementem oceny jest analiza ekonomiczna każdego przedsięwzięcia, w której
dokonuje się porównania nakładów na realizację i eksploatację obiektu z przewidywanymi korzyściami
gospodarczymi, społecznymi i środowiskowo-przyrodniczymi.
W analizowanych dokumentach Programów MR w ramach wstępnej analizy potrzeb wodnych
gospodarki wskazano na problem niedoborów wody dla nawodnień rolniczych. Stąd też działania
z zakresu małej retencji powinny prowadzić do spowolnienia odpływu wód powierzchniowych
i opadowych z terenów rolniczych. Środkami rekomendowanymi do tego celu są działania techniczne
(budowa zbiorników retencyjnych, budowli i urządzeń wodnych) oraz działania nietechniczne
(wykorzystanie istniejących uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych, w tym zwiększenie
lesistości zlewni czy wykorzystanie obszarów bezodpływowych, a także renaturyzacja cieków
i zdegradowanych zbiorników, stosowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych). Proponowane zabiegi
przeciwerozyjne oraz agro- i fitomelioracyjne służą zwiększaniu retencji wód gruntowych
i podziemnych. Jako nietechniczny środek zwiększający poziom retencyjności zlewni podaje się także
działania na rzecz zachowania w stanie naturalnym siedlisk łęgowych oraz mokradeł w dolinach
rzecznych, które jako siedliska hydrogeniczne korzystnie oddziałują na bilans wodny zlewni. Działania
z zakresu wykorzystania nietechnicznych form retencji wpływają zarówno na zwiększenie potencjalnie
dostępnych zasobów wodnych, jak i potęgują procesy prowadzące do zwiększania bioróżnorodności.
Zadania z zakresu małej retencji korzystnie wpłyną także na kształtowanie zasobów wód podziemnych,
zarówno pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, jak też głębszych poziomów
użytkowych. Kluczowe znaczenie ma tu charakter kontaktu hydraulicznego wód powierzchniowych
z wodami podziemnymi. Zmiana pola filtracji wywołana podpiętrzeniem wód powierzchniowych
powoduje zmianę reżimu hydrodynamicznego w obrębie doliny rzecznej, której dotychczasowa
drenująca rola zamienia się w zasilającą. Układ hydrostrukturalny systemów wodonośnych na
badanym obszarze jest warstwowy, a dominującą rolę w odnawialności wód podziemnych spełnia
infiltracja opadów atmosferycznych. W związku z tym każdorazowa poprawa warunków infiltracji,
w tym wypadku mała retencja powodująca wzrost gradientu hydraulicznego w poziomie, z którym
występuje bezpośredni kontakt, przekłada się na znacznie intensywniejsze przesączanie w głąb profilu
zgodnie z różnicą wysokości hydraulicznych. Będzie to miało szczególnie duże i korzystne znaczenie
w czasie pojawiających się okresów suszy. Należy jednak pamiętać, że sztuczne odwrócenie
wynikowego gradientu i kierunku przepływu staje się jednocześnie elementem zmian jakościowych
i w dłuższej perspektywie (a taką przewiduje budowa sztucznego zbiornika) może pociągać zmiany
składu fizyko-chemicznego wód podziemnych. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby lokalizacje
uzależniać także od występowania wód rzecznych o korzystnym składzie chemicznym.
Inwestycje z zakresu małej retencji nie są przewidziane w jednych z najbardziej zagrożonych obszarów,
obejmujących Uznam i Wolin. W tej sytuacji podstawowymi działaniami musi być dalsza racjonalizacja
zużycia wody, zwłaszcza sezonowego, co najlepiej powiązać z realizacją stacjonarnego numerycznego
modelu filtracji, na którym należy przeprowadzić symulacje optymalizacji poborów i zjawisk
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ekstremalnych, jak pojawienie się suszy hydrogeologicznej. Jako dalsze działania zapobiegawcze należy
rozpatrywać możliwość przerzutu dobrej jakości wód z obszarów sąsiednich.
Zatem obszarami, w których w pierwszej kolejności należy zrealizować PMR są zlewnie:

















Wieprza od Studnicy do Moszczenicy,
Jamieński Nurt,
Parsęta od Dębnicy do Liśnicy,
Radew,
Zlewnia Starej Świny (do Kan. Piastowskiego),
Wołczenica,
Ukleja,
Gowienica,
Ina,
Odra od Odry Zachodniej do Iny,
Reska Węgorza,
Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej do oddzielenia się Regalicy w Kluczach,
Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej,
Pliszka,
Ilanka,
Odra od Nysy Łużyckiej do Pliszki.

Realizacja zadań związanych z poprawą lub utrzymaniem retencji wód to przedsięwzięcia o wymiarze
nie tylko hydrologicznym, ale także ekologicznym oraz gospodarczym. Oceny warunków oddziaływania
PMR na środowisko wskazują, iż uciążliwość realizacji inwestycji nie będzie wysoka. Oczywiście
wszystkie wdrożenia, a szczególnie te realizowane na dużych rzekach, zbiornikach wodnych, czy też w
obrębie użytków ekologicznych, wymagać będą szczegółowych opinii na temat oddziaływania na
środowisko. Należy podkreślić, że o możliwości wykonania zaplanowanych inwestycji decydują wyniki
analiz oceny prowadzonej na etapie przedinwestycyjnym (szczegółowe analizy potrzeb gospodarczych
i konsekwencji przyrodniczych wraz z analizą ekonomiczną). W ramach ww. analiz potrzeb
gospodarczych czynniki związane z użytkowaniem wód w warunkach suszy powinny stanowić jeden
z kluczowych elementów składowych oceny. Zdaniem autorów PMR o efektywności danych inwestycji
małej retencji decydować będzie także poziom oraz rodzaj równoczesnych wdrożeń w zakresie
leśnictwa, agrotechniki, a także infrastruktury ściekowej i infrastruktury wiejskiej. W latach 90-tych XX
wieku, jako barierę w realizacji zadań rozwoju małej retencji podawano barierę finansową. Aktualnie
mechanizmy finansowe uległy zmianie i w wykazach PMR środki pochodzą przede wszystkim
z WFOŚiGW oraz unijnych dotacji projektowych.

2.2

Propozycja budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych

W zakresie gospodarki wodnej priorytety działań wpisywane są m.in. w dokumenty strategiczne
województw. W strategii do 2015 r. wymieniono działania wymagające realizacji w trybie
natychmiastowym, krótkoterminowym oraz długoterminowym. Masterplan gospodarki WodnoŚciekowej zawarty w strategii przewiduje do realizacji natychmiastowej działania związane
z kontynuacją prac nad rozpoznaniem i inwentaryzacją stanu istniejącej sieci wodociągowej
(http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/05_informacje/html/masterplan/p7.html).

Krótkoterminowa i długoterminowa perspektywa działań także wymienia prace w zakresie poprawy
jakości dystrybucji wody, zaś działania te przekładają się bezpośrednio na łagodzenie skutków suszy,
tj. planowanie inwestycji dotyczących usprawnienia i przebudowy sieci dystrybucji wody
w magistralach wodociągowych. Natomiast działania na skalę regionów wodnych, jako priorytetowe,
przedkładają realizację inwestycji zawartych w Programach Małej Retencji.
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W tabeli 4 zestawiono inwestycje ujęte w Masterplanach dla obszaru dorzecza Odry, które zostały
przyjęte 26 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Ministrów. Masterplany są dokumentami
o strategicznym i nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych
planów i programów sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na
stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nadany
priorytet oznacza rekomendację do wykonania w I bądź II kolejności.
Ujęte w Masterplanach 32 inwestycje, które potencjalnie mogą mieć wpływ na poziom zagrożenia
suszą na obszarze RZGW w Szczecinie, zawierają:
- 18 inwestycji związanych ze stabilizacją poziomu wody w jeziorach, zbiornikach lub kanałach,
- 5 inwestycji z zakresu odbudowy bądź wykonania melioracji szczegółowych,
- 4 inwestycji z zakresu stabilizacji przepływu wody w rzece,
- budowę zbiornika retencyjnego Benice- Koplino na rzece Niemicy,
- budowę suchego zbiornika retencyjnego – Zbiornik Dzwonowo,
- odbudowę zbiorników retencyjnych we wsi Jacinki i Gołogóra,
- remont i modernizację zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej,
- poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.
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Tabela 4. Inwestycje ujete w Masterplanach dla obszaru dorzecza Odry, które mają znaczenie z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom suszy na obsarze RZGW w Szczecinie

NAZWA
Stabilizacja
poziomu
wody
w
Jeziorze
Parnowskim

ID
3_408_O

INWESTOR
Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

CIEK
Jezioro
Parnawskie

JCWP
RW6000174546

GMINA
Biesiekierz

Stabilizacja
poziomu
wody w kanale Margowo
poprzez
budowę
zbiornika retencyjnego
Benice- Chomino

3_493_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

kanał Margowo

RW6000173534499

Kamień
Pomorski
obszar wiejski,
Świerzno

Stabilizacja
poziomu
wody
w
Jeziorze
Kościuszki w gminie
Osina

3_548_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Jezioro Kościuszki

RW60001731429

Osina

Odbudowa
urządzeń
melioracyjnych
szczegółowych
Bolesławice - Komarowo
Melioracje szczegółowe
Cieszysław - Etap II

3_629_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Ina

Goleniów
obszar wiejski

1_39_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Płonia

RW6000019778;
RW6000019968;
RW6000211999;
RW60002419899
RW600025197659;
RW6000161976549

Melioracje szczegółowe
Cieszysław - Etap I wraz
z odbudową stacji pomp
Cieszysław

1_40_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Płonia

RW600025197659

Pyrzyce - obszar
wiejski, Warnice

Pyrzyce - obszar
wiejski, Warnice

ZAKRES
odbudowa
zastawki
z pierwotnym poziomem
piętrzenia h= 0,5 - 0,6 m,
odbudowa koryta rzeki
Czerwonej na ok. 300 m
budowa
zbiornika
retencyjnego
w
niecce
kanału Margowo, budowa
nowego rurociągu w km
1+980-2+677,
zastawka
piętrząca
wodę
zlokalizowana na wlocie do
rurociągu betonowego w km
2+677 - kanał Margowo
wybudowanie progu stałego
na Kanale Kościuszki wraz
z przepławką dla ryb,
regulacja koryta kanału na
długości 1,5 km
odbudowa
melioracji
szczegółowych na obszarach
użytkowanych rolniczo ok.
400 ha
powierzchnia
objęta
inwestycją 252,75ha, remont
urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych
252,75 ha, rowy 19002 mb
powierzchnia
objęta
inwestycją
276,19
ha,
odbudowa
urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych 274,31 ha,
odbudowa
rowów
na
długości 19686 mb

PRIORYTET
I

II

II

I

I

I
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NAZWA
Przywrócenie walorów
przyrodniczych Doliny
Dolnej Odry poprzez
poprawę
zdolności
retencyjnych
i przeciwpowodziowych
Międzyodrza

ID
3_496_O

INWESTOR
Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Odra

Stabilizacja
poziomu
wody w jeziorze Czarne

3_507_O

Stabilizacja
wody
w
Korytowo

poziomu
jeziorze

JCWP
RW6000211971

GMINA
Gryfino - miasto
i obszar wiejski,
Widuchowa,
Kołbaskowo

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Czarne

RW600016197665

Kozielice

3_445_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Korytowo

RW60001619849

Choszczno
obszar wiejski

Stabilizacja
poziomu
wody w jeziorze Sławno
Stabilizacja
poziomu
wody w jeziorze Raduń
Stabilizacja
poziomu
wody
w
jeziorze
Trzygłowskie II

3_474_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie
Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie
Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Sławno

RW600016198672

jezioro Raduń

RW60001619849

jezioro
Trzygłowskie

RW600023427549

Pełczyce
miasto
Choszczno
obszar wiejski
Gryfice - obszar
wiejski

Stabilizacja
wody
w
Ostrowiec

3_503_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Ostrowiec

RW600001912789

poziomu
jeziorze
wraz

3_475_O
3_429_O

CIEK

Dębno - obszar
wiejski

ZAKRES
odbudowa
budowli
hydrotechnicznych (około 30
wrót samoczynnych, jazów,
śluz wałowych i przepustów),
udrożnienie kanałów i sieci
rowów (łączna długość
kanałów i rowów wynosi
ponad 70 km, szacuje się, że
prace melioracyjne będą
obejmowały około 25-50%
z nich)
modernizacja
budowli
piętrzącej
na
kanale
Czarnowo Parnica w km
10+448 oraz odbudowa
kanału i rurociągu w km
8+700-10+570
budowa nowej zastawki – 1
szt.,
dostosowanie
funkcjonujących
budowli
piętrzących dla umożliwienia
migracji
organizmów
żywych,
zachowanie
ciągłości biologicznej
modernizacja
budowli
piętrzącej
modernizacja
budowli
piętrzącej
budowa zastawki, budowa
rurociągu łączącego dwa
jeziora na długości 110 m,
wykonanie przepławki dla
ryb
modernizacja
budowli
piętrzącej (dla umożliwienia
migracji
organizmów

PRIORYTET
I

I

I

I
I
I

II
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NAZWA
z budową przepławki dla
ryb

ID

INWESTOR

CIEK

JCWP

GMINA

Stabilizacja wody na
jeziorze
Promień
(Warnickim) wraz z
budową przepławki dla
ryb
Stabilizacja
poziomu
wody
w
Jeziorze
Gęgnowskim w gminie
Drawsko Pomorskie

3_504_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Promień
(Warnickie)

RW600001912789

Dębno - obszar
wiejski

3_431_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Jezioro
Gęgnowskie

RW600025422919

Drawsko
Pomorskie
obszar wiejski

Melioracje szczegółowe Witkowo

3_433_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Ina

RW600025197672

Warnice

Stabilizacja
wody
w
Wielińskim

poziomu
Jeziorze

3_434_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Jezioro
Wieleńskie

RW6000174682

Polanów
obszar wiejski

Stabilizacja przepływu
wody w rzece Inie
w
Stargardzie
Szczecińskim
Zapewnienie
prawidłowego

3_439_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Ina

RW60002019897

Stargard
Szczeciński
miasto

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Krępa

3_455_O

RW600016198869

Marianowo

-

ZAKRES
żywych) na ujściu z jeziora
Ostrowiec do kanału Olchów
km 2+290
modernizacja
budowli
piętrzącej kanału Dyszno na
wypływie z jeziora Promień
(Warnickego)

PRIORYTET

odcinkowa odbudowa koryta
rzeki na odcinku ok. 7 km
oraz odbudowę zastawki
w km 21+640, stopni
faszynowo – drewnianych
17+130, 17+170, 17+210
a w km 15+550, 16+200,
17+460 odbudowę zastawek
betonowych o wysokości
piętrzenia nie wyższej niż 0,5
m
odbudowa
rowów
i wykonanie drenowania na
gruntach ornych na pow.
502,07 ha
modernizacja
rurociągu
o śred. 500 mm L= 38,00 m
z piętrzeniem na wlocie na
rz. 112,40 m n.p.m., budowa
przepławki dla ryb, regulacja
rzeki poniżej rurociągu od
km 5+150 do km 6+063
przebudowa
jazu
w Stargardzie Szczecińskim
na rzece Ina w km 58+058

II

budowa
retencyjnego

II

zbiornika
suchego –

II

I

I

I
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NAZWA
przepływu wód rzeki
Krępej poprzez budowę
suchego
zbiornika
retencyjnego
Stabilizacja
poziomu
wody
w
jeziorze
Kołczewo
na
rzece
Struga Lewińska

ID

INWESTOR

CIEK

3_461_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Kołczewo

Zapewnienie
prawidłowego
przepływu wód rzeki
Górnej Liśnicy w gminie
Tychowo
Stabilizacja przepływu
wody w rzece Mołstowej
wraz z dostosowaniem
istniejącej budowli do
możliwości migracji ryb
wędrownych
w
miejscowości
Berkanowo

3_463_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

3_483_O

Stabilizacja odpływu ze
zbiornika retencyjnego
we wsi Dadzewo wraz
z jego odbudową
Stabilizacja
poziomu
wód zbiornika (bez
nazwy) we wsi Jacinki

JCWP

GMINA

ZAKRES
Zbiornik
Dzwonowo,
odbudowa jazu na rzece
Krępa w km 3+500

PRIORYTET

RW60001735569

Wolin - obszar
wiejski

I

Górna Liśnica

RW60001844649

Tychowo
miasto i obszar
wiejski,
Grzmiąca

jaz na wylocie Strugi
Lewińskiej
z
jeziora
Kołczewskiego w km 6+400
umożliwiającego migrację
organizmów żywych
odbudowa rzeki Liśnicy w km
23+200 - 36+416

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Mołstowa

RW60001742829

Świdwin

3_484_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Mszanka

RW600018448329

Polanów
obszar wiejski

3_485_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Mszanka

RW600018448329

Polanów
obszar wiejski

remont budowli piętrzącoregulacyjnej - jaz oraz
przystosowanie istniejącej
budowli do możliwości
migracji ryb wędrownych:
remont
elementów
żelbetowych;
naprawa
umocnienia
brzegowych
budowli; umocnienie dna
i koryta rzeki na ponurze
i poszurze
zastawka oraz odbudowa
zbiornika retencyjnego we
wsi Dadzewo - umocnienie
punktowe faszyną brzegów
zbiornika
wykonanie
budowli
piętrzącej,
odbudowa
zbiornika retencyjnego we
wsi Jacinki oraz odbudowa
rurociągu odpływowego

II

I

I

I
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NAZWA
Stabilizacja
poziomu
wody
w
Jeziorze
Kościelne

ID
3_489_O

INWESTOR
Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

CIEK
Jezioro Kościelne

JCWP
RW60000191259

GMINA
Lipiany - miasto i
obszar wiejski

Stabilizacja
poziomu
wody w rzece Niemicy
poprzez
budowę
zbiornika retencyjnego
Benice- Koplino

3_494_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Niemica

RW6000233534699

Golczewo
obszar wiejski,
Kamień
Pomorski
obszar wiejski

Stabilizacja
poziomu
wody
w
Jeziorze
Śniatowskie na kanale
Górki
Stabilizacja odpływu ze
zbiornika retencyjnego
we wsi Gołogóra wraz
z jego odbudową

3_495_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Jezioro
Śniatowskie

RW6000233534699

Kamień
Pomorski
obszar wiejski

3_521_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Debrzyca

RW60001844829

Polanów
- obszar wiejski

Stabilizacja
poziomu
wody w jeziorze Resko

3_524_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Resko

RW600023421369

Połczyn-Zdrój obszar wiejski

Stabilizacja
poziomu
wody - jezioro Morzycko

3_631_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

jezioro Morzycko

RW60001819169

Moryń - miasto

Melioracje szczegółowe Wrzosowo

3_632_O

Zachodniopomorski
ZMiUW w Szczecinie

Zalew Kamieński

RW60001735369;
TWIWB9

Kamień
Pomorski
obszar wiejski

ZAKRES
modernizacja
urządzenia
piętrzącego
–
jazu
z przepławką, regulacja
przekroju
poprzecznego
i podłużnego rzeki Myśli
poniżej jeziora, tj. w km
85+290 – 86+795
zbiornik retencyjny na rzece
Niemicy w km 12+350,
wykonana zostanie ziemna
zapora czołowa wraz z jazem
piętrzącym
wodę
z
przepławką
oraz
doprowadzalnik do jeziora
Śniatowskiego
wybudowanie jazu bądź
zastawki na wylocie z jeziora
do kanału Górki

PRIORYTET
I

modernizacja zastawki na
odpływie
ze
zbiornika,
wykonanie
umocnień
brzegów zbiornika kiszką
faszynową
modernizacja/odbudowa
budowli
piętrzącej
umożliwiającej
migrację
organizmów żywych na
rowie odpływowym o nazwie
R-3 w km 0+390
odbudowa
budowli
hydrotechnicznych
na
wypływie z jeziora
melioracje szczegółowe na
obszarach
użytkowanych
rolniczo 180 ha

I

II

II

II

I

II
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NAZWA
Remont i modernizacja
zabudowy regulacyjnej
na Odrze granicznej

ID
3_392_O

INWESTOR
RZGW w Szczecinie

CIEK
Odra

JCWP
RW60002117999,
RW60002119199

GMINA
Kostrzyn,
Górzyca, Słubice
(obszar wiejski),
Słubice (miasto),
Cybinka (obszar
wiejski),
Widuchowa,
Chojna (obszar
wiejski), Cedynia
(obszar wiejski),
Mieszkowice
(obszar wiejski),
Boleszkowice

ZAKRES
przebudowa
i
prace
w korycie, ochrona przed
powodzią, utrzymanie szlaku
żeglownego dla bezpiecznej
żeglugi

PRIORYTET
I
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Ważnym głosem w dyskusji jest katalog działań zestawiony przez środowiska pozarządowe (NGO)
(Szpulecka, 2008) oraz środowiska naukowo-eksperckie, który wskazuje 11 głównych działań, jakie
powinny być przedsięwzięte na różnych szczeblach i zakresach administracji. Są to:


rozszerzenie zapisów ustawy Prawo Wodne w zakresach dotyczących susz,



poddanie gruntownej rewizji całości prawodawstwa, dotyczącego ochrony przed suszą,



uproszczenie procedur prawnych w zakresie pozwoleń na tworzenie obiektów małej retencji,



opracowanie i wdrożenie systemu funkcjonowania jednostek organizacyjnych, monitorujących
zjawisko suszy,



potraktowanie melioracji rolniczych, jako ważnego instrumentu przeciwdziałania skutkom
suszy,



wprowadzenie do programu rolno-środowiskowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 działań uwzględniających podpiętrzanie wody przez rolników na cennych
przyrodniczo i gospodarczo łąkach i pastwiskach dolinowych,



aktywowanie nawadniania na obszarach uzbrojonych w sieć odwadniająco-nawadniającą,



wprowadzenie systemu
odwadnianych,



opracowanie i wdrożenie lokalnych systemów monitorowania susz,



wprowadzenie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem suszą,



opracowanie i wdrożenie strategii przeciwdziałania skutkom susz w rolnictwie, a także
wypracowanie przy współudziale jednostek naukowych optymalnej definicji suszy.

nawadniania

na

obszarach

dolinowych

dotychczas

tylko

Natomiast dokonany w ramach Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 2011 r.
przegląd polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz (COM, 2007) wskazał, jako wiodące trzy elementy:


oszczędne gospodarowanie wodą (w rolnictwie i środowisku miejskim),



lepsze planowanie (zarządzanie zapotrzebowaniem, planowanie przestrzenne, utworzenie
obserwatorium ds. susz i opracowanie wskaźników, większe uwzględnienie kwestii niedoboru
wody i susz w planach gospodarowania wodami w dorzeczu oraz w polityce poszczególnych
sektorów),



odpowiednie instrumenty wykonawcze (takie jak finansowanie oszczędnego gospodarowania
wodą, ustalanie cen wody, rozdział wody).

Wskazanie konkretnych rozwiązań i ich lokalizacji (np. budowy, przebudowy urządzeń wodnych)
prześledzono na podstawie inwestycji małej retencji planowanych do realizacji do końca 2015 roku.
Na terenie działania RZGW w Szczecinie obszarami, w których w pierwszej kolejności należy wdrożyć
działania są zlewnie:
- Odry, z wyłączeniem jedynie niewielkich obszarów powyżej Zalewu Szczecińskiego,
- Kurzycy,
- Myśli,
- Rurzycy i Tywy,
- Iny,
- Radwi,
- Wieprzy wraz z Grabową.
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2.3

Propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji

Spośród działań wymienionych w katalogu, jako działania priorytetowe w zakresie korzystania
z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, jakie powinny znaleźć się w planie należy
podać wszystkie działania wyprzedzające suszę zwłaszcza te, które są ujęte w rozdziale 3.1. Należą tutaj
zadania związane ze ukierunkowanymi zmianami naturalnej retencji tj. zwiększenie lesistości, wzrost
retencji na obszarach rolniczych, renaturyzację koryt cieków i ich brzegów, odtwarzanie starorzeczy
i obszarów bagiennych. Występuje także grupa zadań skoncentrowanych wokół zmian sztucznej
retencji, co może nastąpić poprzez: budowę zbiorników retencjonujących wodę tzw. małej i dużej
retencji, przebudowę systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco - odwadniające,
usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę, a co za tym idzie
pojawienie się możliwości zwiększonej alimentacji wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej, a także
budowę ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych i dywersyfikacji dostaw wody dla
innych użytkowników.
Wśród działań mających przyczynić się do zapobiegania lub ograniczenia strat wynikających
z występowania zjawiska suszy, należy wymienić cały pakiet zadań obejmujących szeroko pojęte
zmiany w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Są to w większości zadania organizacyjno – prawne,
tj. opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy, czasowe ograniczenia w zakresie
korzystania z wód, opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności
w wodę.
Działania te są konieczne do uwzględnienia w planie przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze
regionów wodnych Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz Uecker i obejmują sferę zarówno
korzystania z wód, czyli ich funkcją jest ograniczać pobór w czasie stanu alarmowego i ostrzegawczego
suszy, a także wprowadzają zmiany w ramach naturalnej i sztucznej retencji przez kształtowanie jej
wielkości, a pośrednio także jakości zasobów wodnych.

3

KATALOG DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYM OGRANICZENIU SKUTKÓW SUSZY
3.1

Katalog działań dla planów przeciwdziałania skutkom suszy zaproponowany
w metodyce postępowania

Konstrukcja katalogu zakłada wdrożenie wszystkich działań, żadne z nich nie ma charakteru
fakultatywnego. Rekomendacja działań jest warunkowana wyłącznie przez poziom zagrożenia danym
typem suszy na obszarze konkretnej gminy. Stąd też plan przeciwdziałania skutkom suszy powinien być
dokumentem kompleksowym i w żadnym wypadku nieodnoszącym się jedynie do wybranych
zakresów działań. Podejście takie wychodzi naprzeciw koncepcji, iż jedynie zintegrowane zarządzanie
zasobami wodnymi jest w stanie przynieść pożądane rezultaty w postaci ograniczenia skutków suszy.
W rozdziale tym zawarto ogólną charakterystykę każdego z wymienionych w tab. 1 zadań,
uwzględniając podstawę sankcjonującą wdrożenie zadania (jeżeli występuje), nazwę organu
odpowiedzialnego za przygotowanie aktu prawnego lub rozporządzenia, wykaz podmiotów
odpowiedzialnych za realizację działań, opis zawierający wskazania dotyczące stosowania działań
w zależności od rodzaju suszy oraz przewidywane rezultaty działań z uwzględnieniem grup narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska suszy.
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Wpływ na użytkowników wód, wśród których wydzielono: przemysł i energetykę, gospodarkę
komunalną, rolnictwo, leśnictwo i ekosystemy od wód zależne, oceniono jako pozytywny, negatywny
lub brak wpływu (obojętny).

dokument, z którego
może
wynikać
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub
wydanego
zarządzenia

nadleśnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, właściciele gruntów

zadanie sprowadza się do zwiększenia udziału lasów w strukturze zagospodarowania
zlewni, poprawie warunków wodnych w lasach, stworzeniu nowych i odtworzeniu
już istniejących obiektów małej retencji, zastosowania odpowiednich zabiegów
fitomelioracyjnych i przebudowy drzewostanów pod kątem lepszego dostosowania
do zajmowanych siedlisk, wzroście bioróżnorodności

opis działania

odbiorcy
działania

Zadanie nr 1: Zwiększanie retencji leśnej w zlewni
Program Wodno – Środowiskowy Kraju,
Program Małej Retencji Nizinnej,
Programy Małej Retencji,
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Lasy Państwowe, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, jednostki
samorządu terytorialnego

efektów

spodziewany rezultat

działanie ze względu
na rodzaj i stopień
zagrożenia suszą
typ działania
wpływ
na
użytkowników wód

dokument, z którego
może
wynikać
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub

rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy wodne i od wód zależne
poprawa stosunków wodnych na obszarach leśnych, zachowanie trwałości lasu,
odtworzenie i poprawa warunków rozwoju obszarów wodno-błotnych, spowalnianie
odpływu wód, wzrost bioróżnorodności biologicznej, ograniczenie skutków suszy
w lasach oraz na terenach rolniczych; zwiększanie lesistości, z uwzględnieniem stref
wododziałowych zlewni rzecznych, brzegów rzek i zbiorników wód
powierzchniowych, obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych, terenów
zagrożonych erozją wodną i wietrzną; budowa obiektów małej retencji leśnej
(zastawki, progi, zbiorniki, bystrza, przelewy) umożliwiające regulację stanu
wilgotności siedlisk
rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
hydrologiczna (II, III, IV stopień zagrożenia)
długookresowe - techniczne
przemysł i energetyka - brak
gospodarka komunalna - brak
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 2: Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Programy Małej Retencji,
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego

jednostki samorządu terytorialnego, właściciele gruntów
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Zadanie nr 2: Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do poprawy stosunków wodnych na obszarach użytkowanych
rolniczo poprzez spowalnianie odpływu wód, powodując wzrost bioróżnorodności,
ograniczenie skutków suszy na terenach rolniczych, poprzez zastosowanie
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych tj. zasadny sposób wykonania orki,
odpowiedni okres prowadzenia prac polowych, zastosowanie właściwego układu
pól, budowa i odtworzenie obiektów małej retencji (zastawki na rowach i kanałach,
śródpolne oczka wodne) umożliwiające regulację stanu wilgotności siedlisk

opis działania

odbiorcy
działania

efektów

spodziewany rezultat
działanie ze względu
na rodzaj i stopień
zagrożenia suszą
typ działania
wpływ
na
użytkowników wód

rolnictwo, ekosystemy wodne i od wód zależne
poprawa stosunków wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo, wzrost
bioróżnorodności, ograniczenie skutków suszy na terenach rolniczych, regulacja
stanu wilgotności siedlisk
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
długookresowe – techniczne i nietechniczne
przemysł i energetyka - brak
gospodarka komunalna - brak
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 3: Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych
Strategie Rozwoju Gminy,
dokument, z którego
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
może
wynikać
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
wdrożenie zadania
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju/ Województwa
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
jednostki samorządu terytorialnego
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie

zadanie sprowadza się do ograniczenia wpływu zabudowy i uszczelniania
powierzchni na przyspieszanie odpływu i wzrost przepływów wezbraniowych,
poprzez działania utrzymujące lub poprawiające zdolności retencyjne zlewni;
obejmuje także budowę małych, powierzchniowych i podpowierzchniowych
zbiorników retencjonujących wody opadowe, studni chłonnych, opóźniaczy
odpływu, obiektów do oczyszczania i gromadzenia wód opadowych, także tych
pochodzących z odwodnienia dróg

opis działania

odbiorcy
działania

jednostki samorządu terytorialnego, właściciele gruntów

efektów

spodziewany rezultat

gospodarka komunalna, ekosystemy wodne i od wód zależne
poprawa stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych, ograniczenie skutków
suszy na terenach miejskich, zmniejszenie odpływu i parowania, wzrost infiltracji
wód opadowych do gruntu; zatrzymanie wody opadowej w małych zbiornikach, co
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Zadanie nr 3: Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych
przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego; możliwość wykorzystania
zgromadzonych zasobów przez zieleń miejską, odciążenie układów kanalizacji
deszczowej i ogólnospławnej nadmierna ilością wód opadowych
działanie ze względu
atmosferyczna (III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
długookresowe – techniczne
przemysł i energetyka - brak
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - brak
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 4: Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji
dokument, z którego
może
wynikać Programy Małej Retencji
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, jednostki samorządu
wydanie dokumentu terytorialnego
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub jednostki samorządu terytorialnego, właściciele gruntów
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do poprawy stosunków wodnych na obszarach użytkowanych
rolniczo poprzez budowę systemu nawadniającego wykorzystującego zasoby wód
zgromadzonych w zbiornikach wodnych; ograniczenie skutków suszy na terenach
opis działania
rolniczych, odtworzenie obiektów małej retencji (zastawki na rowach i kanałach,
śródpolne oczka wodne, małe zbiorniki wodne) oraz budowa i odtworzenie układów
rowów melioracji szczegółowych umożliwiających regulację stosunków powietrznowodnych w glebie
odbiorcy
efektów
rolnictwo, ekosystemy wodne i od wód zależne
działania
poprawa stosunków wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo, ograniczenie
spodziewany rezultat
skutków suszy na terenach rolniczych, regulacja stanu wilgotności siedlisk, wzrost
plonowania upraw
działanie ze względu
na rodzaj i stopień rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
krótkookresowe – techniczne
przemysł i energetyka - brak
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 5: Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
dokument, z którego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW),
może
wynikać
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
wdrożenie zadania
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Zadanie nr 5: Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za instytucje wdrażające PROW, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych,
wydanie dokumentu jednostki samorządu terytorialnego
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub właściciele gruntów
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do wykorzystania wód podziemnych do nawadniania lub
deszczowania upraw rolnych szczególnie wrażliwych na skutki suszy; rozwiązanie
możliwe do zastosowania wyłącznie na obszarach o odpowiednich zasobach wód
podziemnych, przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury służącej do poboru
wód podziemnych; należy uwzględnić warunki korzystania z wód regionu wodnego,
opis działania
które zawierają pewne ograniczenia odnośnie wykorzystania wód podziemnych na
potrzeby nawadniania gruntów i upraw (§19 rozp. nr 3/2014 Dyrektora RZGW
w Szczecinie) i wskazują na brak możliwości korzystania z tych wód, o ile możliwe jest
wykorzystanie wód powierzchniowych oraz brak możliwości wykorzystywania
utworów starszych niż czwartorzędowe, o ile istnieje możliwość wykorzystania wód
czwartorzędowych
odbiorcy
efektów
rolnictwo
działania
nawadnianie przy wykorzystaniu zasobu wód podziemnych, wzrost plonów
i zmniejszenie ryzyka strat w rolnictwie, niebezpieczeństwo nadmiernego
spodziewany rezultat
sczerpywania i obniżenia zwierciadła wód podziemnych w okresie suszy, pogłębienie
efektu suszy hydrogeologicznej
działanie ze względu
na rodzaj i stopień rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
bieżące – techniczne
przemysł i energetyka - brak
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - brak

Zadanie nr 6: Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych
dokument, z którego
Programy Małej Retencji,
może
wynikać
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, jednostki samorządu
wydanie dokumentu terytorialnego
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, właściciele gruntów
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do budowy lub odbudowy małych zbiorników i oczek
wodnych gromadzących wodę w okresie jej nadmiaru, w bezpośrednim sąsiedztwie
opis działania
pól uprawnych, co stwarza możliwość bezpośredniego reagowanie na zjawisko suszy;
układ służący do rozprowadzania wody z małych zbiorników powinien być w pełni
elastyczny i mobilny, stąd możliwość zastosowania systemu deszczowni, które z racji
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odbiorcy
działania

Zadanie nr 6: Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych
bliskiego położenia rezerwuarów wody mogą być użyte niemal natychmiast po
stwierdzeniu występowania niedoborów wody; zbiorniki mogą być różnej konstrukcji
- betonowe, ziemne uszczelniane folią, gliną itp. Pojemność ich to kilka do
kilkudziesięciu tysięcy m3, zależnie od warunków topograficznych, możliwości
napełnienia i potrzeb w danym rejonie
efektów
rolnictwo, ekosystemy wodne i od wód zależne

spodziewany rezultat
działanie ze względu
na rodzaj i stopień
zagrożenia suszą
typ działania
wpływ
na
użytkowników wód

nawadnianie przy wykorzystaniu zasobu wód zgromadzonych w zbiornikach
a pochodzących z opadów, spływów, spiętrzenia wykonanego na ciekach, bądź
z wysiąków wód gruntowych, wzrost plonów i zmniejszenie ryzyka strat w rolnictwie,
wzrost bioróżnorodności
rolnicza (II, III i IV stopień zagrożenia)
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
krótkookresowe – techniczne
przemysł i energetyka - brak
gospodarka komunalna - brak
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 7: Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m 3
Program Małej Retencji Nizinnej,
dokument z którego
Programy Małej Retencji,
może
wynikać
Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
wdrożenie zadania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za instytucja zarządzająca i instytucje wdrażające POIŚ, Wojewódzkie Zarządy Melioracji
wydanie dokumentu i Urządzeń Wodnych
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkie Zarządy
prawnego
lub
Melioracji i Urządzeń Wodnych, jednostki samorządu terytorialnego
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do budowy zbiorników małej retencji (do 5 mln m3) i dużych
zbiorników, gromadzących wodę w okresie jej nadmiaru i alimentujących ją podczas
niedoborów; przy dodatkowym uzbrojeniu w sieć kanałów i rowów melioracyjnych
opis działania
zbiorniki mogą być użyte niemal natychmiast po stwierdzeniu występowania
niedoborów wody; zbiorniki najczęściej są wielozadaniowe, a dodatkowe ich funkcje
wpływają na szersze możliwości wykorzystania i większą opłacalność inwestycji
odbiorcy
efektów rolnictwo, przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, ekosystemy wodne i od
działania
wód zależne
spowalnianie odpływu wody, minimalizacja skutków suszy, przeciwdziałanie
powodzi, odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych,
wzrost plonów i zmniejszenie ryzyka strat w rolnictwie, wzrost bioróżnorodności,
spodziewany rezultat
możliwość gospodarczego wykorzystania pojemności użytkowej (energetyka,
alimentacja w okresie niżówek, nawodnienia, ujęcia wód, rybactwo, turystyka
i rekreacja)
działanie ze względu
rolnicza (II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
długookresowe – techniczne
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Zadanie nr 7: Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m 3
przemysł i energetyka – pozytywny (w warunkach istnienia ujęcia czy elektrowni
wodnej)
wpływ
na gospodarka komunalna - pozytywny (w warunkach istnienia ujęcia wód)
użytkowników wód
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 8: Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające
Program Małej Retencji Nizinnej,
dokument, z którego Programy Małej Retencji,
może
wynikać Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
wdrożenie zadania
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
Plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych
potencjalny
organ
Lasy Państwowe, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, spółki
odpowiedzialny
za
wodne, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jednostki samorządu
wydanie dokumentu
terytorialnego
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
Lasy Państwowe, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne
prawnego
lub
Dyrekcje Ochrony Środowiska, spółki wodne, właściciele gruntów
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do przebudowy istniejących systemów melioracyjnych
odwadniających na odwadniająco-nawadniające, które umożliwiają zatrzymanie
opis działania
wody w gruncie oraz nawodnienia wgłębne lub powierzchniowe; efekt uzyskiwany
poprzez zastosowanie przelewów i zastawek o regulowanym poziomie piętrzenia,
likwidację rowów odwadniających na obszarze wyłączonym z produkcji rolniczej
odbiorcy
efektów
rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy wodne i od wód zależne
działania
spowalnianie odpływu wody, minimalizacja skutków suszy w rolnictwie, odtworzenie
spodziewany rezultat
lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych, wzrost plonów, wzrost
bioróżnorodności, podniesienie zwierciadła wód gruntowych w dolinie
działanie ze względu
na rodzaj i stopień rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
krótkookresowe – techniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne – pozytywny

Zadanie nr 9: Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów
dokument, z którego
może
wynikać
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie

Program Wodno – Środowiskowy Kraju,
Plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkie Zarządy
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
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Zadanie nr 9: Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub
wydanego
zarządzenia

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkie Zarządy
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

opis działania

zadanie sprowadza się do przebudowy koryt i brzegów cieków, które zbliży ich stan
do naturalnego, umożliwiając odtworzenie retencji koryt i dolin rzecznych,
doprowadzając do okresowych zalewów na terasach, utrzymaniu w odpowiednim
stanie hydromorfologicznym obszarów źródliskowych, cieków i zbiorników wodnych
– szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo

odbiorcy
działania

efektów

spodziewany rezultat

działanie ze względu
na rodzaj i stopień
zagrożenia suszą
typ działania
wpływ
na
użytkowników wód

dokument, z którego
może
wynikać
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub
wydanego
zarządzenia

spowalnianie spływu wody, minimalizacja skutków suszy w rolnictwie, odtworzenie
lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych, wzrost plonów, wzrost
bioróżnorodności, podniesienie zwierciadła wód gruntowych, zwiększenie lub
odtworzenie naturalnej retencji cieku, zachowanie naturalnych ekosystemów dolin
rzecznych, korytarzy ekologicznych i utrzymanie reżimu hydrologicznego zbliżonego
do naturalnego, ochrona lasów łęgowych, torfowisk, podmokłych łąk i pastwisk
rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
długookresowe – techniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - brak
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 10: Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
Plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
Program Małej Retencji Nizinnej,
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Lasy Państwowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkie
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
jednostki samorządu terytorialnego
Lasy Państwowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkie
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
jednostki samorządu terytorialnego
zadanie sprowadza się do przebudowy koryt i brzegów cieków, które zbliży ich stan
do naturalnego, umożliwiając odtworzenie retencji koryt i dolin rzecznych,
doprowadzając do okresowych zalewów na terasach; odtworzenia starorzeczy
i obszarów bagiennych

opis działania
odbiorcy
działania

ekosystemy wodne i od wód zależne

efektów

spodziewany rezultat

ekosystemy wodne i od wód zależne, leśnictwo, rolnictwo
spowalnianie spływu wody, minimalizacja skutków suszy w rolnictwie, odtworzenie
lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych, wzrost plonów, wzrost
bioróżnorodności, podniesienie zwierciadła wód gruntowych na skutek dłuższego
zalegania wód w krętym korycie, zwiększenie lub odtworzenie naturalnej retencji
cieku, zachowanie naturalnych ekosystemów dolin rzecznych, korytarzy
ekologicznych i utrzymanie reżimu hydrologicznego zbliżonego do naturalnego,
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działanie ze względu
na rodzaj i stopień
zagrożenia suszą
typ działania
wpływ
na
użytkowników wód

Zadanie nr 10: Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
ochrona lasów łęgowych, torfowisk, podmokłych łąk i pastwisk – zadanie
szczególnego znaczenia na obszarach cennych przyrodniczo
rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
hydrogeologiczna (IV stopień zagrożenia)
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
długookresowe – techniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - brak
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 11: Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień
dokument, z którego
Program Małej Retencji Nizinnej,
może
wynikać
Plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, jednostki samorządu
wydanie dokumentu terytorialnego, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkie Zarządy
prawnego
lub Melioracji i Urządzeń Wodnych, jednostki samorządu terytorialnego, spółki wodne,
wydanego
pozostali właściciele obiektów wodnych
zarządzenia
zadanie sprowadza się do zmiany reguł sterowania urządzeniami wodnymi,
w kierunku zwiększenia dostępnych zasobów wodnych, które będą mogły być
wykorzystane do stosowania nawodnień w okresach trwania suszy; działanie
wymaga zwiększenia pojemności użytkowej zbiorników wodnych oraz poziomów
piętrzenia na innych obiektach hydrotechnicznych posiadających możliwość
opis działania
sterowania wielkością odpływu – możliwość zmiany zasad sterowania pracą
urządzeń wodnych możliwa do implementacji w odnawianych pozwoleniach
wodnoprawnych; zadanie obejmuje także zmianę reguł sterowania obiektami
położonymi w innych regionach wodnych, których działanie ma wpływ na wody
analizowanego regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker
odbiorcy
efektów
rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy wodne i od wód zależne
działania
minimalizacja skutków suszy w rolnictwie i leśnictwie, wzrost plonów, podniesienie
spodziewany rezultat
zwierciadła wód gruntowych, poprawa stosunków wodnych i zatrzymywanie wody
w zlewni,
działanie ze względu
rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
krótkookresowe – techniczne i nietechniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny
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Zadanie nr 12: Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
dokument, z którego
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
może
wynikać
Strategie Rozwoju Gmin,
wdrożenie zadania
Plany Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja rządowa szczebla centralnego, jednostki samorządu terytorialnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy,
do zastosowania aktu Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
prawnego
lub Państwowy Instytut Badawczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
wydanego
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, jednostki
zarządzenia
samorządu terytorialnego
zadanie sprowadza się do integracji danych pochodzących z monitoringu
opis działania
prowadzonego przez różne instytucje celem przekazywania informacji
z wykorzystaniem istniejących struktur administracji
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
możliwość pozyskania przez każdego użytkownika wód informacji o zagrożeniu
spodziewany rezultat
suszą, przewidywanym przebiegu i czasie, o podjętych działaniach zapobiegawczych,
o podjętych decyzjach ograniczających zużycie wody itp.
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 13: Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy
dokument, z którego
Krajowy Program Badań - Założenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej
może
wynikać
państwa
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, administracja
odpowiedzialny
za
rządowa szczebla centralnego i regionalnego, instytucje zarządzające programami
wydanie dokumentu
operacyjnymi
wdrażającego zadanie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy,
podmiot zobowiązany
Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa do zastosowania aktu
Państwowy Instytut Badawczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
prawnego
lub
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, jednostki
wydanego
samorządu terytorialnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe
zarządzenia
Centrum Nauki, branżowe instytuty naukowe, uczelnie wyższe
zadanie sprowadza się do uznania konieczności prowadzenia badań naukowych
w odniesieniu do suszy, które powinny wspomagać programy przeciwdziałania, być
prowadzone zarówno globalnie dla obszaru kraju jak i lokalnie dla regionów; dzięki
opis działania
temu powinno dojść do wypracowania metod wskazujących na rodzaje działań
możliwych do zastosowania w konkretnych przypadkach, wypracowania rozwiązań
chroniących zasoby przyrodnicze przed suszą i wspieranie decydentów; nie bez
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Zadanie nr 13: Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy
znaczenia będą badania naukowe o charakterze socjologicznym oraz z zakresu
komunikacji społecznej
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
umożliwienie prawidłowej oceny występującego lub przewidywanego zagrożenia,
spodziewany rezultat
rozwój metod oceny głębokości i zasięgu zjawiska suszy, formułowania wniosków na
przyszłość, rekomendowania działań; rozwój metod monitoringu i prognozowania
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 14: Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą
dokument, z którego
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
może
wynikać
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja szczebla centralnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy,
do zastosowania aktu
Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa prawnego
lub
Państwowy Instytut Badawczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
wydanego
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa
zarządzenia
zadanie sprowadza się do wprowadzenia jednolitego systemu i obowiązku
dokumentowania zjawisk o charakterze katastrofalnym, w tym przebiegu zjawiska
suszy, poprzez gromadzenie i archiwizowanie
informacji zarówno
meteorologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, jak i dotyczących
opis działania
wielkości i struktury strat; dane posłużą do weryfikowania zakresu udzielanej
pomocy rzeczowej i finansowej (z tytułu ubezpieczeń, także przez agendy rządowe
i samorządowe), a także do oceny działania istniejącego systemu zapobiegania suszy
i wyciągania wniosków dla przyszłych działań
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
umożliwienie oceny stosowanych działań, formułowania wniosków na przyszłość,
spodziewany rezultat
rekomendowania odnośnie przyszłych działań
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
wpływ
na gospodarka komunalna - pozytywny
użytkowników wód
rolnictwo - pozytywny
leśnictwo - pozytywny
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Zadanie nr 14: Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 15: Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
dokument, z którego
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”,
może
wynikać
Plany Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja szczebla centralnego, jednostki samorządu terytorialnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowe
wydanego
zarządzenia
zadanie sprowadza się do ustalenia taryfikatora, który uzależni cenę wody od jej
dostępności, a także od przebiegu i głębokości suszy; wprowadzenie taryfy
progresywnej czy sezonowej, wprowadzanej przy ograniczonych możliwościach
opis działania
ujmowania wody lub oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, w której ceny wody lub ścieków rosną wraz ze wzrostem ich ilości
ponad przedział nie mniejszy, niż to wynika z przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, ekosystemy wodne i od
działania
wód zależne
oszczędzanie zasobów wody w przypadku wystąpienia jej niedoborów
spowodowanych suszą, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz
spodziewany rezultat
zwiększona niezawodność dostaw wody do celów komunalnych, zachęta do
oszczędnego wykorzystania wody, poprawa stanu ekosystemów wodnych
działanie ze względu rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień hydrogeologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
bieżące – nietechniczne
przemysł i energetyka – negatywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - negatywny
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 16: Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy
dokument, z którego
może
wynikać brak
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja rządowa szczebla centralnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa
prawnego
lub
ubezpieczeniowe
wydanego
zarządzenia
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Zadanie nr 16: Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy
zadanie możliwe do wdrożenia po ustąpieniu suszy, wynikające z możliwości
ekonomicznych państwa, lub zawartych ubezpieczeń, czy też możliwości samorządu;
opis działania
dzisiejsze rozwiązania prawne, umożliwiające udzielenie pomocy, bazują na
ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej, co wiąże się z konsekwencjami dla organów
państwa
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
tworzone przepisy prawne będą bardziej przyjazne użytkownikom wód
spodziewany rezultat
i jednocześnie nie spowodują zbytnich konsekwencji i obciążeń dla organów państwa
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 17: Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działań ograniczających skutki suszy
dokument, z którego
może
wynikać brak
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja rządowa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub stosowanie do danego aktu
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na doskonaleniu prawa, napisaniu założeń do ustaw,
opis działania
rozporządzeń lub wytycznych dla prawa miejscowego tak, aby bez przeszkód można
było wdrażać działania ograniczające skutki suszy
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
udoskonalone prawo, które umożliwi lub rozwinie efekty wdrażania działań
spodziewany rezultat
zmniejszających skutki suszy
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny
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Zadanie nr 18: Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy
dokument, z którego
może
wynikać brak
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za administracja rządowa szczebla centralnego, Narodowy Fundusz Ochrony
wydanie dokumentu Środowiska
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
administracja rządowa szczebla centralnego, administracja szczebla regionalnego,
prawnego
lub
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na opracowaniu zasad pokrycia kosztów programów, których
celem będzie finansowanie w całości lub częściowe wspieranie wdrażania działań;
opis działania
działanie ma na celu także wspieranie finansowe rozwiązań racjonalizujących zużycie
wody; jako źródła finansowania należy przewidywać środki UE, NFOŚiGW,
wojewódzkich FOŚiGW, budżetowe, samorządowe, fundacji i inne
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
utworzenie mechanizmów wnioskowania o przydzielenie środków finansowych,
spodziewany rezultat
umożliwienie bądź ułatwienie wdrażania poszczególnych działań
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 19: Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o
przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania
Polityka Ekologiczna Państwa,
dokument, z którego Programy Ochrony Środowiska,
może
wynikać Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
wdrożenie zadania
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
Plany Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
prawnego
lub
pozarządowe (NGO)
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na tworzeniu programów edukacyjnych, znajdowaniu drogi do
świadomości społecznej, promowaniu udziału społeczeństwa w podejmowaniu
opis działania
decyzji; upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn suszy, jej przebiegu, możliwości
przeciwdziałania, kosztów tego przeciwdziałania oraz źródeł pokrywania jej kosztów
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Zadanie nr 19: Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o
przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania
odbiorcy
efektów przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
działania
wodne i od wód zależne
wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa, przygotowanie społeczeństwa do
działania, przygotowanie do pokrywania kosztów działań, ograniczenie strat
spowodowanych suszą, nakłanianie do zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody;
spodziewany rezultat
zmniejszenie ilości zużywanej wody i poprawa bilansu wodnego zlewni; wzrost
świadomości społeczeństwa na temat zjawiska suszy i sposobów przeciwdziałania
oraz minimalizowania strat
atmosferyczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
działanie ze względu
rolnicza (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - pozytywny
ekosystemy od wód zależne - pozytywny

Zadanie nr 20: Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód
dokument, z którego
może
wynikać
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub
wydanego
zarządzenia

opis działania

odbiorcy
działania

efektów

spodziewany rezultat

działanie ze względu
na rodzaj i stopień
zagrożenia suszą
typ działania
wpływ
na
użytkowników wód

akt prawa miejscowego, rozporządzenie dyrektora RZGW – wydane na podstawie
art. 88 t. ust. 1, Ustawy Prawo wodne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady pobierające wodę, podmioty
odprowadzające ścieki do wód i gleby, administratorzy zbiorników retencyjnych
zadanie polegające na ograniczaniu bez odszkodowania praw wynikających
z pozwoleń wodnoprawnych, obejmujące ograniczenia korzystania z wód w zakresie
poboru wody, wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu
gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych, zgodnie z art. 88 t ustawy Prawo
wodne
przemysł i energetyka, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy
wodne i od wód zależne
bezpośredni wpływ na dystrybucję zasobów wody, zmiana przestrzennego
wykorzystania zasobów, umożliwienie równego dostępu do zasobów przy
chwilowym ograniczeniu wielkości poboru wód; ograniczenie produkcji i przychodów
w zakładach przemysłowych; ograniczenie stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych
do wód i gleby; większa gwarancja utrzymania przepływu nienaruszalnego w ciekach
hydrogeologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
hydrologiczna (I, II, III i IV stopień zagrożenia)
bieżące – nietechniczne
przemysł i energetyka – negatywny
gospodarka komunalna - pozytywny
rolnictwo - negatywny
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny
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Zadanie nr 20: Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód
Zadanie nr 21: Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
dokument, z którego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW),
może
wynikać
Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za instytucje wdrażające PROW, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych,
wydanie dokumentu jednostki samorządu terytorialnego
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub użytkownicy wód
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na budowie ujęć wód podziemnych i instalacji do jej dystrybucji,
które w okresie suszy pozwolą na dostarczanie wody dla produkcji rolniczej na
obszarach o stwierdzonych dużych rezerwach wód podziemnych; możliwość
sezonowego nawadniania lub deszczowania upraw rolnych; należy uwzględnić
warunki korzystania z wód regionu wodnego, które zawierają pewne ograniczenia
opis działania
odnośnie wykorzystania wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów
i upraw (§19 rozp. nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie) i wskazują na brak
możliwości korzystania z tych wód, o ile możliwe jest wykorzystanie wód
powierzchniowych oraz brak możliwości wykorzystywania utworów starszych niż
czwartorzędowe, o ile istnieje możliwość wykorzystania wód czwartorzędowych
odbiorcy
efektów
rolnictwo
działania
zabezpieczenie przed skutkami suszy poprzez nawadnianie upraw wodami
podziemnymi, zmniejszenie strat w uprawach rolnych oraz możliwość intensyfikacji
spodziewany rezultat
produkcji rolniczej, poprawa stanu ilościowego i jakościowego upraw i obniżenie
ryzyka start rolników; istotne ryzyko nadmiernego poboru wód podziemnych
i nadużyć w wykorzystywaniu zasobów tych wód w okresach poza suszą
działanie ze względu
na rodzaj i stopień rolnicza (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
krótkookresowe – techniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - brak

Zadanie nr 22: Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
dokument, z którego
może
wynikać Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
jednostki samorządu terytorialnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowe
wydanego
zarządzenia
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Zadanie nr 22: Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
w niektórych rejonach istnieje możliwość poboru wód podziemnych zalegających na
większych głębokościach - w ten sposób ludność korzystająca z indywidualnych ujęć
opis działania
oraz mniejsze stacje wodociągowe uniezależnią się od wód tworzących pierwszy
horyzont wodonośny
odbiorcy
efektów
gospodarka komunalna
działania
większa gwarancja dostaw wody nawet w okresach długotrwałej suszy, pozyskanie
spodziewany rezultat
wody o lepszej jakości
działanie ze względu
na rodzaj i stopień hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
krótkookresowe – techniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - brak
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - brak

Zadanie nr 23: Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej
dokument, z którego
może
wynikać Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Regionalnym Zarządem
wydanie dokumentu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i we Wrocławiu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i we Wrocławiu
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na zwiększaniu wielkości przepływu w rzekach stanowiących
drogi wodne celem umożliwienia żeglugi; alimentacja powinna następować przy
wykorzystaniu pojemności użytkowych już istniejących, jak i projektowanych
opis działania
zbiorników stale piętrzących wodę; zmiana instrukcji gospodarowania wodą na
zbiornikach o funkcjach alimentacyjnych poprzez zwiększenie pojemności
użytkowych
odbiorcy
efektów
żegluga śródlądowa, przemysł, ekosystemy wodne i od wód zależne
działania
zabezpieczenie przed skutkami suszy gałęzi transportu obejmującego żeglugę
poprzez podniesienie gwarancji i czasu trwania przepływu tranzytowego, gdy stan
spodziewany rezultat
ilościowy wód powierzchniowych będzie uniemożliwiał normalne prowadzenie
żeglugi
działanie ze względu
na rodzaj i stopień hydrologiczna (III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
długookresowe – techniczne i nietechniczne
przemysł i energetyka – pozytywny
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo - pozytywny
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - pozytywny
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Zadanie nr 24: Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności
w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych obszarów lub zlewni,
beczkowozy itp.)
dokument, z którego
Strategie Rozwoju Gmin,
może
wynikać
Plany Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
jednostki samorządu terytorialnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub przedsiębiorstwa wodociągowe, jednostki samorządu terytorialnego
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na przygotowaniu strategii i wskazaniu alternatywnych źródeł
zaopatrzenia w wodę w czasie kęski suszy; na obszarach zaopatrywanych z ujęć wód
powierzchniowych wskazanie ujęć wód podziemnych, z których w czasie suszy będzie
realizowane zaopatrzenie lub wskazanie rozwiązań związanych z importem wody,
opis działania
natomiast na obszarach zaopatrywanych z wód podziemnych należy wskazać inne
ujęcia np. z głębszych, niedotkniętych zjawiskiem suszy, poziomów wodonośnych lub
położonych poza obszarem występowania deficytów; analiza alternatywnych
sposobów dystrybucji wody
odbiorcy
efektów
gospodarka komunalna
działania
zabezpieczenie przed skutkami suszy dzięki istnieniu gotowego planu; narzędzie
wspomagające przy decyzjach o rozbudowie lub przebudowie systemów
spodziewany rezultat
wodociągowych w celu zapewnienia większej niezawodności ich funkcjonowania,
precyzyjne i szybkie działanie według wcześniej opracowanego planu przyśpieszy
dostarczenie wody mieszkańcom
działanie ze względu
hydrogeologiczna (II, III i IV stopień zagrożenia)
na rodzaj i stopień
hydrologiczna (II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
krótkookresowe – nietechniczne
przemysł i energetyka – brak
gospodarka komunalna - pozytywny
wpływ
na
rolnictwo - brak
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne - brak

Zadanie nr 25: Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry
dokument, z którego
umowa międzyrządowa, dokument implementacyjny do Strategii Rozwoju
może
wynikać
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
wdrożenie zadania
potencjalny
organ
odpowiedzialny
za
administracja szczebla centralnego
wydanie dokumentu
wdrażającego zadanie
podmiot zobowiązany
do zastosowania aktu
prawnego
lub Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
wydanego
zarządzenia
zadanie polegające na inwestycjach zapewniających odpowiednie głębokości
opis działania
tranzytowe Odry poprzez modernizację zabudowy regulacyjnej; prace
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Zadanie nr 25: Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry
modernizacyjne na Odrze swobodnie płynącej oraz pogłębienie toru wodnego na
jeziorze Dąbie prowadzone głównie w celu zapewnienia zimowego lodołamania.
Zakłada się, że efektem będzie: zapewnienie możliwości prowadzenia akcji
lodołamania (uzyskanie głębokości co najmniej 1,80 m ze średnim rocznym
prawdopodobieństwem przekroczenia na poziomie co najmniej 80 % roku powyżej
i co najmniej 90 % roku poniżej ujścia Warty), stabilizacja warunków przepływu
i likwidacja miejsc zatorogennych oraz umożliwienie odprowadzenia lodu z rzeki
Odry do morza Bałtyckiego.
Działania wpłyną na poprawę warunków nawigacyjnych i wyeliminują potencjalne
miejsca tworzenia się zatorów lodowych, a ponadto w aspektach żeglugowych
przyniosą w przyszłości osiągnięcie warunków eksploatacyjnych, odpowiadających
przynajmniej III klasie drogi wodnej.
odbiorcy
efektów społeczeństwo i gospodarka narodowa – podniesienie bezpieczeństwa (poprawienie
działania
ochrony przeciwlodowej), transport
poprawa
ochrony
przeciwlodowej,
zwiększenie
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w okresie zimowym, zwiększenie możliwości tranzytowych
spodziewany rezultat
Odry, poprawa warunków żeglugowych, powstrzymanie procesu sedymentacji
rumowiska w korycie, zapewnienie odpowiednich głębokości tranzytowych
i krzywizny łuków, wzrost możliwości rozwoju transportu wodnego
działanie ze względu
na rodzaj i stopień hydrologiczna (II, III i IV stopień zagrożenia)
zagrożenia suszą
typ działania
długoterminowe –techniczne
przemysł i energetyka – pozytywne
gospodarka komunalna - brak
wpływ
na
rolnictwo – brak
użytkowników wód
leśnictwo - brak
ekosystemy od wód zależne – negatywne

W dalszym etapie przeprowadzono ranking efektywności zastosowania poszczególnych działań ujętych
w katalogu z rozróżnieniem na grupy obejmujące poszczególnych użytkowników wód (Tabela 5).
Posłużono się tutaj kategoriami efektywności poszczególnych działań, którym nadano skalę od I do IV
(gdzie: I – najbardziej efektywne, IV- najmniej efektywne), wykorzystując sumę przewidywanych
odziaływań obojętnych, pozytywnych i negatywnych dla poszczególnych użytkowników wód. Wpływ
pozytywny zyskał wartość z przedziału od +1 do +2, obojętny lub trudny do zdefiniowania wartość 0,
zaś negatywny miano od -1 do -2. Przyporządkowanie sumy spodziewanych oddziaływań do kategorii
efektywności odbywało się wg klucza:
ilość punktów
6-7
4-5
2-3
0-1

kategoria efektywności
I – BARDZO WYSOKA
II -WYSOKA
III - ŚREDNIA
IV - NISKA

Działania bieżące zyskały średni i niski ranking efektywności, co wydaje się logiczne biorąc pod uwagę
wybiórczy i doraźny efekt oddziaływania na zaistniałą w aktualnej chwili sytuację związaną z suszą.
Największą efektywnością cechuje się zadanie krótkookresowe nr 11 (Usprawnienie reguł sterowania
urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do
nawodnień) oraz cała grupa działań nietechnicznych, ponieważ ich spectrum oddziaływania jest bardzo
szerokie i dotyka wszystkich grup. W zbiorze zadań długookresowych do najbardziej efektywnych
zaliczono zadania związane z budową zbiorników małej i dużej retencji (zadanie nr 7), zwiększoną
alimentację dla potrzeb żeglugi (działanie nr 23) oraz odtwarzania retencji leśnej (zadanie nr 1).
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Tabela 5. Ranking efektywności zastosowania poszczególnych działań ujętych w katalogu z rozróżnieniem na grupy obejmujące poszczególnych użytkowników wód oraz bezpieczeństwo
powodziowe

wpływ na grupy użytkowników wód
nr
zadania

5
15
20

4
6
8

11

12
13

14

nazwa działania
BIEŻĄCE
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do
nawodnień w rolnictwie
Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie
występowania suszy
Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania
z wód
KRÓTKOOKRESOWE
Budowa
sieci
rozprowadzającej
wodę
z istniejących zbiorników małej retencji
Budowa małych zbiorników gromadzących wodę
w pobliżu pól uprawnych
Przebudowa
systemów
melioracyjnych
z
odwadniających
na
nawadniającoodwadniające
Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami
wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający
wykorzystanie
wody
do
nawodnień
Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania
o suszy
Formułowanie i wdrażanie programów badań
naukowych w zakresie identyfikacji i zwalczania
suszy
Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia
danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód
spowodowanych suszą

przemysł i
energetyka

gospodarka
komunalna

rolnictwo

leśnictwo

ekosystemy
od wód
zależne

bezpieczeństwo
powodziowe

suma

ranking
efektywności

0

0

2

0

0

0

2

III

-1

2

-1

0

1

0

1

IV

-2

1

-1

0

2

0

0

IV

0

0

2

0

1

1

4

II

0

0

1

0

1

1

3

III

0

0

2

1

2

0

5

II

0

0

2

2

1

1

6

I

1

1

1

1

1

0

5

II

1

1

1

1

1

0

5

II

1

1

1

1

1

0

5

II

46

wpływ na grupy użytkowników wód
nr
zadania

16

17

18

19

21

24

1
2
3
7
9
10

nazwa działania
Doskonalenie
wsparcia
rzeczowego
i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy
Opracowywanie aktów prawnych, krajowych
i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań
ograniczających skutki suszy
Opracowanie
zasad
finansowania
wspomagających
ekonomicznie
programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania
skutków suszy
Opracowanie
i
wdrażanie
programów
edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach
występowania
suszy,
sposobach
jej
identyfikowania,
skutkach
i
sposobach
zapobiegania
Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania
użytków rolnych
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego
sposobu zaopatrywania ludności w wodę
(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe
rurociągi, przerzuty wody z innych obszarów lub
zlewni, beczkowozy itp.)
DŁUGOOKRESOWE
Zwiększanie retencji leśnej w zlewni
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Zwiększanie
retencji
na
obszarach
zurbanizowanych
Budowa zbiorników retencjonujących wodę
o pojemności do 20 mln m3
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

przemysł i
energetyka

gospodarka
komunalna

rolnictwo

leśnictwo

ekosystemy
od wód
zależne

bezpieczeństwo
powodziowe

suma

ranking
efektywności

1

1

1

1

1

0

5

II

1

1

1

1

1

0

5

II

1

1

1

1

1

0

5

II

1

1

1

1

1

0

5

II

0

0

2

0

0

0

2

III

0

2

0

0

0

0

2

III

0
0

0
0

1
2

2
0

2
1

2
2

7
5

I
II

0

2

0

0

1

2

5

II

2

1

1

0

1

2

7

I

0
0

0
0

1
1

1
1

2
2

-1
1

3
5

III
II
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wpływ na grupy użytkowników wód
nr
zadania
22
23
25

nazwa działania
Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę
Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi
śródlądowej
Działania
polegające
na
inwestycjach
zwiększających możliwości tranzytowe Odry

przemysł i
energetyka

gospodarka
komunalna

rolnictwo

leśnictwo

ekosystemy
od wód
zależne

bezpieczeństwo
powodziowe

suma

ranking
efektywności

0

2

0

0

0

0

2

III

2

0

1

0

2

1

6

I

2

0

0

0

-1

2

3

III
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3.2
3.2.1

Wykaz możliwych działań krótkoterminowych i bieżących
Wykaz działań prawnych ograniczających wykorzystanie wody w okresie występowania jej
deficytu

W opracowanych Katalogach ujęto zestaw krótkoterminowych i bieżących działań ekonomicznoprawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania wodą:
a)

opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy (zadanie nr 15) wprowadzenie wyższych cen wody w okresach suszy i niedoborów wody – bodźcowe taryfy
prowadzące do oszczędniejszego gospodarowania wodą przez podmioty korzystające z sieci
wodociągowej,

b)

czasowe ograniczenie uprawnień na korzystanie z wód (zadanie nr 20) - przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne może wprowadzić ograniczenia w użytkowaniu wody
wodociągowej (używanie wody wyłącznie w celach bytowych, zakaz podlewania ogródków
przydomowych, mycia samochodów itp.). W przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na
skutek suszy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może, w drodze aktu prawa
miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności
w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do gleby,

c)

doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy (zadanie
nr 16) - udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej gospodarstwom domowym i innym
podmiotom dotkniętym skutkami suszy i niedoboru wody, zbieranie i aktualizowanie informacji
dotyczących potrzeb w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej; zbieranie, gromadzenie,
przekazywanie odpowiednim organom rządowym (w tym RZGW w Szczecinie) danych
dotyczących szkód i strat wywołanych suszą,

d)

opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań
ograniczających skutki suszy (zadanie nr 17),

e)

opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy (zadanie nr 18).

3.2.2

Wykaz działań technicznych z zakresu dostarczania wody z innych rejonów oraz innych
działań, skutecznie wpływających na łagodzenie skutków suszy

W Katalogach ujęto także zestaw krótkoterminowych i bieżących działań technicznych, które wpływają
na łagodzenie skutków suszy, które szczegółowo przeanalizowano w rozdz. 3.1 :
a)

wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie (zadanie nr 5),

b)

budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji (zadanie nr 4),

c)

budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych (zadanie nr 6),

d)

przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco - odwadniające
(zadanie nr 8),

e)

budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych (zadanie nr 21),

f)

usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień (zadanie nr 11),

g)

utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy (zadanie nr 12),

h)

formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji i zwalczania
suszy (zadanie nr 13),
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i)

wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód
spowodowanych suszą (zadanie nr 14),

j)

opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania
(zadanie nr 19),

k)

opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę
(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.) (zadanie nr 24).

Zadania: nr 5 (Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie), nr 16
(Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy) i nr 20 (Czasowe ograniczenia
w zakresie korzystania z wód) należą do kategorii zadań bieżących, stwarzających możliwość szybkiego
i doraźnego zastosowania w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

3.3
3.3.1

Wykaz działań długoterminowych (wieloletnich)
Wykaz działań prawnych, regulujących możliwość wykorzystywania wód powierzchniowych
i podziemnych w sposób wymienny i z korzyścią dla gospodarki i środowiska

Katalog działań nie przewiduje długoterminowych działań prawnych regulujących wykorzystywania
wód powierzchniowych i podziemnych. Takie działania zostały sklasyfikowane, jako krótkookresowe
nietechniczne i zaprezentowane w rozdz. 3.2.1. Należy jednak mieć na uwadze, że zadania:
- doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy (zadanie nr
16)
- opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań
ograniczających skutki suszy (zadanie nr 17),
- opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z
zakresu ograniczania skutków suszy (zadanie nr 18),
mają charakter rozwojowy i mogą podlegać modyfikacjom i aktualizacjom w długiej perspektywie
czasowej.
3.3.2

Wykaz działań technicznych, zwiększających zasoby wody i umożliwiających ich
wykorzystanie w czasie jej niedoboru

W Katalogach ujęto także zestaw długoterminowych działań technicznych wpływających na łagodzenie
skutków suszy, które szczegółowo przeanalizowano w rozdz. 3.1 :
a) zwiększanie retencji leśnej w zlewni (zadanie nr 1),
b) zwiększanie retencji na obszarach rolniczych (zadanie nr 2),
c) zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych (zadanie nr 3),
d) budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3 (zadanie nr 7),
e) renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów (zadanie nr 9),
f)

odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych (zadanie nr 10),

g) budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (zadanie nr 22),
h) zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej (zadanie nr 23),
i)

działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry (zadanie nr
25).
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3.3.3

Wykaz działań nietechnicznych, zwiększających retencję i zasoby wód powierzchniowych
i podziemnych

Niektóre z zadań zawartych w Katalogu można zaliczyć także do grupy działań długoterminowych po
części technicznych, jak i częściowo nietechnicznych. Mowa tutaj o:
- zadaniu nr 2 (Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych), które choć obejmuje bez wątpienia
elementy technicznego przysposobienia retencyjnego zlewni, zawiera także szereg elementów
nietechnicznych, jak np. edukacja rolników w zakresie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych
sprzyjających zwiększeniu retencji, zmiany uprawianych gatunków i odmian na bardziej dostosowane
do występujących deficytów wodnych, uprawa roślin o głębszych systemach korzeniowych itp.,
- zadaniu nr 23 (Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej), które także zawiera
elementy nietechniczne jak np. zmianę sposobu alimentacji wód, zwiększenie pojemności użytkowych
na zbiornikach oraz działania związane z szeroko pojętą rewizją instrukcji gospodarowania wodą na
obiektach hydrotechnicznych kluczowych z punktu widzenia żeglugi.
3.3.4

Wykaz działań edukacyjnych, wpływających na świadomość społeczeństwa i użytkowników
gospodarczych

Niektóre z zadań edukacyjnych zawartych w Katalogu, pomimo zaliczenia do grupy działań
krótkookresowych nietechnicznych, równie dobrze można przypisać do działań długookresowych.
Wiąże się to z perspektywą ich kontynuacji w okresie przekraczającym 5 lat, co decyduje o sukcesie
programów i badań w przyszłości. Należą tu zadania:
- nr 13 (Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji i zwalczania
suszy,
- nr 19 (Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania).
3.3.5

Wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody oraz działań zniechęcających do gospodarowania rozrzutnego

Spośród zadań wymienionych w katalogu, żadne nie zostało zakwalifikowane do tej grupy. Wskazano
na konieczność realizacji tego typu działań zazwyczaj w perspektywie krótkookresowej (por. 3.2.1).
Należy jednak przewidzieć konieczność rozwoju działań ekonomiczno-prawnych w okresie znacznie
dłuższym niż 5 lat i wówczas do takiej grupy można zaliczyć zadania:
- nr 15 (opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy,
- nr 20 (czasowe ograniczenie uprawnień na korzystanie z wód.

3.4

Identyfikacja działań w celu zażegnania możliwych konfliktów po wprowadzaniu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Zgodnie z rozdziałem 4.1.2 opracowania pt. Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem
obszarów jej występowania w obszarze RZGW w Szczecinie, możliwe konflikty zagregowane zostały
w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki. Działalności, mogące być jedną ze stron
potencjalnego konfliktu, poddane zostały analizie związanej z możliwością zażegnania konfliktu
w przypadku wprowadzenia i egzekwowania konkretnych działań z Planu przeciwdziałania skutkom
suszy. Tabela 6 przedstawia potencjalne skutki działań w stosunku do konfliktów w poszczególnych
sektorach. Analizując zadania 12-19, należy zwrócić uwagę na fakt, iż ich potencjalny wpływ nie jest
ograniczony dla poszczególnych sektorów gospodarki i środowiska. Wielowątkowość i pewien sposób
uogólnienia nie pozwalają na dokładną weryfikację, jakie zmienne i w jakim czasie będą powodować
minimalizację i zażegnywanie konfliktów w obrębie jednego zadania. Każde z nich niesie ze sobą
możliwość potencjalnego wyciszenia pewnych konfliktów w przynajmniej jednej dziedzinie. Każde
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z działań (poza 12-19, wyłączając 15) niesie ze sobą także możliwość eskalacji konfliktów i powstawania
nowych w niektórych sektorach. Pewne działania dążące do poprawy warunków w jednym sektorze
mogą być realizowane kosztem drugiego, w związku z tym niezwykle istotne jest właściwe kreowanie
rozwiązań wewnątrz poszczególnych działań.
W tabeli 6 wśród zadań mogących oddziaływać negatywnie oznaczono zadania nr 9 i 10 związane
z renaturyzacją koryt cieków i ich brzegów oraz odtwarzaniem starorzeczy i obszarów bagiennych.
Zadanie to wykonywane w niewłaściwy sposób i w nieodpowiednich miejscach może doprowadzić w
szczególności do konfliktu z żeglugą śródlądową, a w sposób potencjalny także z pozyskiwaniem wody
na cele przemysłu i energetyki oraz gospodarki komunalnej.
Zakres zadań dotyczący zwiększania retencji w warunkach zlewni leśnych, rolniczych
i zurbanizowanych (zadania nr 1-3) może potencjalnie negatywne oddziaływać na sektor przemysłu
i energetyki, gospodarki komunalnej oraz żeglugi śródlądowej.
Zadania nr 5 i 21 obejmujące możliwość wykorzystania wód podziemnych na cele rolnicze mogą
jednocześnie powodować konflikty w stosunku do innych odbiorców.
Zadanie nr 15 polegające na opracowaniu taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy z jednej
strony może rozwiązywać pewne konflikty, z drugiej strony może jednak także generować problemy
szczególnie w przemyśle i energetyce oraz gospodarce komunalnej i rolnictwie, gdzie zwiększone
koszty pozyskania wody przekładają się bezpośrednio na większe koszty produkcji oraz spadek
opłacalności. Równocześnie gospodarka komunalna może odnieść korzyści z priorytetowego podejścia
do zaspokajania jej potrzeb wynikające z mniejszego, bo skutecznie tłumionego ekonomicznie,
rozbioru wody na inne cele.
Podobnie zadanie nr 20 - czasowe ograniczenie uprawnień na korzystanie z wód, może wpłynąć na
brak rozwoju w każdym sektorze, powstawanie konfliktów między obecnymi użytkownikami,
a potencjalnymi zainteresowanymi.
Zadania nr 23 i 25 odnoszące się do poprawy warunków w jednym sektorze gospodarki, jakim jest
żegluga śródlądowa, również mogą potencjalnie generować nowe konflikty w odniesieniu do
pozostałych sektorów.
Realizacja zadania nr 7 polegająca na budowie małych i dużych zbiorników retencyjnych, z jednej
strony może pozytywnie wpłynąć na konflikty w zakresie dostępu do zasobów wody dla zaspokojenia
potrzeb przemysłu, energetyki, żeglugi, czy gospodarki komunalnej. Jednak z drugiej strony powstanie
dużych obiektów hydrotechnicznych magazynujących wodę generuje mnóstwo mniejszych lub
większych konfliktów, szczególnie w ujęciu środowiskowo- społecznym.
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1

Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

2

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

3

Zwiększanie
retencji
zurbanizowanych

4

Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących
zbiorników małej retencji

5

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do
nawodnień w rolnictwie

6

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę
w pobliżu pól uprawnych

7

Budowa zbiorników retencjonujących
o pojemności do 20 mln m3

8

Przebudowa
systemów
melioracyjnych
z odwadniających na nawadniająco- odwadniające

9

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów

na

Transport
Żegluga śródlądowa

Gospodarka stawowa

Produkcja i przetwórstwo

Rolnictwo i
rybołówstwo
Uprawa roślin

Chów i hodowla zwierząt

Bezpieczeństwo pożarowe

Leśnictwo
Ochrona zasobów
przyrodniczych

Retencja

Produkcja leśna

Utrzymanie terenów
zurbanizowanych

Rzemiosło i usługi

Bezpieczeństwo pożarowe

Zdrowie publiczne

Zieleń publiczna

Gospodarka ściekowa

Woda do celów bytowych

Zaopatrzenie w wodę
pitną

Górnictwo

Ciepłownictwo

Energetyka
konwencjonalna

Wodo do celów
chłodniczych i płuczących

Woda do celów
produkcyjnych

treść zadania

nr zadania

Przemysł i
energetyka

Gospodarka
komunalna

Tabela 6. Identyfikacja możliwości zażegnania konfliktów przy wprowadzeniu konkretnych zadań z Planu przeciwdziałania skutkom suszy

obszarach

wodę
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11

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

12*

Utworzenie
o suszy

13*

Formułowanie i wdrażanie programów badań
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

16

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego
dla poszkodowanych skutkami suszy

17*

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

lokalnych

systemów

Transport
Żegluga śródlądowa

Gospodarka stawowa

Produkcja i przetwórstwo

Rolnictwo i
rybołówstwo
Uprawa roślin

Chów i hodowla zwierząt

Bezpieczeństwo pożarowe

Leśnictwo
Ochrona zasobów
przyrodniczych

Retencja

Produkcja leśna

Utrzymanie terenów
zurbanizowanych

Rzemiosło i usługi

Bezpieczeństwo pożarowe

Zdrowie publiczne

Gospodarka
komunalna
Zieleń publiczna

Gospodarka ściekowa

Woda do celów bytowych

Zaopatrzenie w wodę
pitną

Górnictwo

Ciepłownictwo

Energetyka
konwencjonalna

Przemysł i
energetyka
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

Wodo do celów
chłodniczych i płuczących

Woda do celów
produkcyjnych

treść zadania

nr zadania
10

ostrzegania
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Transport
Żegluga śródlądowa

Gospodarka stawowa

Produkcja i przetwórstwo

Rolnictwo i
rybołówstwo
Uprawa roślin

Chów i hodowla zwierząt

Bezpieczeństwo pożarowe

Ochrona zasobów
przyrodniczych

Retencja

Produkcja leśna

Utrzymanie terenów
zurbanizowanych

Rzemiosło i usługi

Leśnictwo

Gospodarka
komunalna
Bezpieczeństwo pożarowe

24

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

Zdrowie publiczne

Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi
śródlądowej

Zieleń publiczna

23

Gospodarka ściekowa

Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę

Woda do celów bytowych

22

Zaopatrzenie w wodę
pitną

Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania
użytków rolnych

Górnictwo

21

Ciepłownictwo

Przemysł i
energetyka
Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód

Energetyka
konwencjonalna

20*

Wodo do celów
chłodniczych i płuczących

treść zadania

19*

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

Woda do celów
produkcyjnych

nr zadania
18*

Opracowanie
zasad
finansowania
wspomagających
ekonomicznie
programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania
skutków suszy
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Transport
Żegluga śródlądowa

Gospodarka stawowa

Produkcja i przetwórstwo

Rolnictwo i
rybołówstwo
Uprawa roślin

Chów i hodowla zwierząt

Bezpieczeństwo pożarowe

Leśnictwo
Ochrona zasobów
przyrodniczych

Retencja

Produkcja leśna

Utrzymanie terenów
zurbanizowanych

Rzemiosło i usługi

Bezpieczeństwo pożarowe

Zdrowie publiczne

Gospodarka
komunalna
Zieleń publiczna

Gospodarka ściekowa

Woda do celów bytowych

Zaopatrzenie w wodę
pitną

Górnictwo

Ciepłownictwo

Przemysł i
energetyka
Energetyka
konwencjonalna

Wodo do celów
chłodniczych i płuczących

treść zadania
Działania
polegające
na
inwestycjach
zwiększających możliwości tranzytowe Odry

Woda do celów
produkcyjnych

nr zadania
25

działania mogące powodować zażegnywanie konfliktów,
działania obojętne lub mogące potencjalnie wpływać na minimalizację konfliktów,
działania obojętne lub mogące potencjalnie wpływać na powstawanie i eskalację istniejących konfliktów,
działania mogące powodować eskalacje istniejących konfliktów i powstawanie nowych,
działania, które w zależności od sytuacji mogą powodować nowe i eskalować istniejące, ale także rozwiązywać istniejące konflikty
* zadania 12-20- zadania wielokryterialne mogące powodować minimalizację powstawania konfliktów w każdej dziedzinie
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4

PROGRAM DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZENIU SKUTKÓW SUSZY NA OBSZARZE
GMIN REGIONU WODNEGO DOLNEJ ODRY I PRZYMORZA ZACHODNIEGO ORAZ
ÜCKER
4.1

Metodyka identyfikacji działań w obrębie gmin

W przyporządkowaniu działań zawartych w Katalogu do poszczególnych gmin, konieczne było
przeprowadzenie wielokryterialnej analizy obejmującej ocenę stanu zagrożenia suszą i jej skutkami dla
użytkowników oraz wykonanie dogłębnej analizy warunków i czynników określających podstawy
wyboru działań łagodzących skutki suszy. W celu łatwiejszej interpretacji, wykazy działań zostały
przedstawione dla gminy, jako podstawowej jednostki podziału administracyjnego samorządu
terytorialnego niskiego szczebla.
Wykorzystano wyniki identyfikacji zagrożenia zjawiskiem każdego z rodzajów suszy i wypadkowego
narażenia na ich skutki, które zostały określone dla wszystkich gmin znajdujących się na terenie RZGW
w Szczecinie. Podstawą tej oceny stało się opracowanie pt. Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z
określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW w Szczecinie. Z powyższego opracowania
pochodzą mapy zamieszczone na rysunku 3 (stopień narażenia na suszę atmosferyczną), rysunku 4
(stopień narażenia na suszę rolniczą), na rysunku 5 (stoień narażenia na suszę hydrologiczną) oraz na
rysunku 6 (stopień narażenia na suszę hydrogeologiczną).

Rysunek 3. Stopień narażenia na suszę atmosferyczną w gminach znajdujących się na obszarze adminstrowania RZGW
w Szczecinie
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Rysunek 4. Stopień narażenia na suszę rolniczą w gminach znajdujących się na obszarze adminstrowania RZGW
w Szczecinie

Rysunek 5. Stopień narażenia na suszę hydrologiczną w gminach znajdujących się na obszarze adminstrowania RZGW
w Szczecinie
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Rysunek 6. Stopień narażenia na suszę hydrogeologiczną w gminach znajdujących się na obszarze adminstrowania RZGW
w Szczecinie

Z kolei na rysunku 7 przedstawiono wypadkowy stopień narażenia na skutki wszystkich czterech
rodzajów analizowanych susz, zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu pt. Analiza historyczna
zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW w Szczecinie.
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Rysunek 7. Stopień narażenia na skutki suszy w gminach znajdujących się na obszarze adminstrowania RZGW w Szczecinie

Wykorzystano także wyniki wstępnej oceny możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych
w obszarach narażonych na skutki suszy, którą poszerzono o dane na temat planowanych inwestycji
ujętych w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz Masterplanach dla dorzecza Odry.
Zostały one uwzględnione w kolumnie atrybutów pn. „Planowane obiekty retencyjne” w tabeli 7. Do
wskazania obszarów, w których realizowany jest pobór wód powierzchniowych i podziemnych
zaimplementowano przetworzone dane katastru RZGW w Szczecinie. Dane o lokalizacji przestrzennej
ujęć i stopnia aktualnego wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych analizowano
w agregacji do gmin podzielonych granicami rejonów wodno-gospodarczych regionu wodnego. Stąd
też konieczność oszacowania użytkowania zasobów wodnych w gminach za pomocą orientacyjnego
wyniku uzyskanego z przestrzennej analizy rozkładu dokonanego w oparciu o rejony wodnogospodarcze wchodzące w granice danej części wód. Wskaźnik zwodociągowania w gminach został
określony na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej
2014, publikowanego przez GUS (Rocznik Statystyczny …, 2014).
Do określenia stopnia pokrycia terenu przez lasy, tereny zurbanizowane, obszary użytkowane rolniczo
oraz procentowy udział bagien i torfowisk wykorzystano zasoby bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych – BDO250GIS oraz dane pochodzące z projektu realizowanego przez Europejską
Agencję Środowiska (EEA) pod nazwą Corine Land Cover. Pokrycie terenu sklasyfikowano wg klucza
atrybutów, w którym za obszary zabudowane uznaje się wspólną klasę tworzoną przez: zabudowę
mieszkalną zwartą i rozproszoną, tereny przemysłowe, handlowe, drogowe i kolejowe oraz zieleń
miejską. Obszary rolnicze to klasa obejmująca: grunty orne, sady, plantacje, łąki, pastwiska i inne
tereny rolnicze. Do lasów zaliczono powierzchnie pokryte przez lasy liściaste, iglaste i mieszane.
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W analizie wielokryterialnej wykorzystano także własności sieci rzecznej tj. gęstość, czyli ilość
kilometrów sieci rzecznej przypadającej na km2 powierzchni gminy oraz roboczy wskaźnik pn.
„melioracje”, opisujący gęstość sieci rowów melioracji podstawowych i szczegółowych. W tym
pierwszym przypadku wykorzystano warstwę informacji przestrzennej- Mapę Podziału
Hydrograficznego Polski z 2010 roku (MPHP, 2010), w drugim – jedną z zawartych tam warstw
szczegółowych dotyczących cieków niewyróżnionych o szerokości koryta nie większej niż 5,0 m.
Zadania zostały przyporządkowane gminom, w którym sumaryczny stopień narażenia na skutki
wszystkich rodzajów susz osiąga wartość 3 (znaczący) lub 4 (bardzo znaczący). Wszystkim gminom
niezależnie od stopnia narażenia, przypisano zadania ogólne, leżące w większości w kompetencji władz
centralnych, których realizacja ma na celu edukację, monitorowanie, ostrzeganie i badania nad
zjawiskiem suszy. Należą tu zadania nr 12, 13, 14, 16, 17,18, 19 i 20.
Przy wykorzystaniu sumarycznego stopnia narażenia oraz wskaźnika zagrożenia na dany typ suszy
dokonano podziału gmin pod kątem priorytetów w realizacji zadań:
- priorytet I – nadano gminom, w których sumaryczny stopień narażenia na skutki suszy wynosi 4 lub
wskaźnik zagrożenia jakimkolwiek typem suszy (za wyjątkiem atmosferycznej) równa się 4;
- priorytet II – nadano gminom, w których sumaryczny stopień narażenia na skutki suszy wynosi 3;
- priorytet III – nadano gminom, w których sumaryczny stopień narażenia na skutki suszy wynosi 2 lub
1.
Każde z działań zawartych w Katalogu, aby mogło być przypisane do jednostki administracyjnej,
otrzymało zakres warunków koniecznych:
a) zadanie nr 1 (Zwiększanie retencji leśnej w zlewni) – nadano gminom, w których zalesienie jest
mniejsze niż średnia wartość dla wszystkich gmin regionu wodnego, którą określono na
poziomie 31% (rys. 8); zadanie nie było przypisywane dla gmin miejskich;

Rysunek 8. Zalesienie w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie
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b) zadanie nr 2 (Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych) – nadano gminom, w których
zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą na poziomie 3 lub 4; nie uwzględniano
w przypadku gmin, o procentowym udziale powierzchni upraw < 10% (rys. 9);

Rysunek 9. Procentowy udział terenów rolniczych w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie

c) zadanie nr 3 (Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych) – nadano gminom,
w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą atmosferyczną i hydrologiczną na
poziomie 3 lub 4; nie uwzględniano obszarów o udziale terenów zabudowanych < 10%, dzięki
czemu zadanie to przypadło do realizacji prawie wyłącznie gminom miejskim (rys. 10);
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Rysunek 10. Procentowy udział obszarów zurbanizowanych w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW w
Szczecinie

d) zadanie nr 4 (Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników małej retencji) nadano gminom, na których terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty
małej retencji zbiornikowej, wyznaczone na podstawie wykazu zawartego w Programach Małej
Retencji oraz poprzez analizę ortofotomap, wskazujących na fakt ich istnienia;
e) zadanie nr 5 (Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie) - nadano
gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą na poziomie 3 lub 4;
zanegowano, jeśli wskaźnik zagrożenia suszą hydrogeologiczną osiągał wartość 3 lub 4 oraz
jeśli występowała znacząca wartość stopnia aktualnego wykorzystania zasobów
gwarantowanych wód podziemnych;
f)

zadanie nr 6 (Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych) nadano gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą
i hydrologiczną na poziomie 3 lub 4;

g) zadanie nr 7 (Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności do 20 mln m3) - nadano
gminom, w których na podstawie Masterplanu dla dorzecza Odry lub PZRP planowana jest
budowa zbiornika wodnego lub stabilizacja poziomu wody w jeziorach za pomocą budowli
piętrzących (tab. 4);
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h) zadanie nr 8 (Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające) - nadano gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą
rolniczą na poziomie 3 lub 4 oraz kiedy gęstość sieci melioracyjnej jest wyższa od 0,7 km/km2,
co stanowi wartość średnią dla gmin regionu wodnego (rys. 11);

Rysunek 11. Gęstość sieci melioracji szczegółowych i podstawowych w gminach leżących w obszarze administrowania
RZGW w Szczecinie

i)

zadanie nr 9 (Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów) - nadano gminom, w których
zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą i hydrologiczną na poziomie 3 lub 4 oraz
hydrogeologiczną na poziomie 4;

j)

zadanie nr 10 (Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych) - nadano gminom, w których
zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą i hydrologiczną na poziomie 3 lub 4 oraz
tym, gdzie gęstość sieci rzecznej < 1,3 km/km2, co stanowi wartość średnią dla gmin regionu
wodnego (rys. 12); uwzględniano także możliwości rozwoju torfowisk i obszarów bagiennych
na podstawie ich procentowego udziału w powierzchni gminy (rys. 13);
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Rysunek 12. Gęstość sieci rzecznej w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie

Rysunek 13. Udział bagien i torfowisk w powierzchni gmin leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie

65

k) zadanie nr 11 (Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę
w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień) - nadano gminom, w których
zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą i hydrologiczną na poziomie 3 lub 4 oraz
tym, na terenie których lub w bezpośredniej bliskości znajdują się obiekty hydrotechniczne
z możliwością sterowania wielkością przepływu – analiza została wykonana na podstawie bazy
danych udostępnionej za pośrednictwem Hydropotralu KZGW; uwzględniono tu także
wszystkie gminy nadodrzańskie, co ma bezpośredni związek z realizacją zadania nr 23;
l)

zadanie nr 12 (Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy) – ze względu na
uniwersalny charakter nadano wszystkim gminom, niezależnie od wskaźnika zagrożenia lub
narażenia na skutki suszy;

m) Zadanie nr 13 (Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie
identyfikacji i zwalczania suszy) – ze względu na uniwersalny charakter nadano wszystkim
gminom, niezależnie od wskaźnika zagrożenia lub narażenia na skutki suszy;
n) zadanie nr 14 (Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu
i wielkości szkód spowodowanych suszą) – ze względu na uniwersalny charakter nadano
wszystkim gminom, niezależnie od wskaźnika zagrożenia lub narażenia na skutki suszy;
o) zadanie nr 15 (Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy) - nadano
gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą, hydrogeologiczną lub
hydrologiczną na poziomie 3 lub 4;
p) zadanie nr 16 (Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych
skutkami suszy) – ze względu na uniwersalny charakter nadano wszystkim gminom, niezależnie
od wskaźnika zagrożenia lub narażenia na skutki suszy;
q) zadanie nr 17 (Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działań ograniczających skutki suszy) – ze względu na uniwersalny charakter
nadano wszystkim gminom, niezależnie od wskaźnika zagrożenia lub narażenia na skutki suszy;
r) zadanie nr 18 (Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy) – ze względu na uniwersalny
charakter nadano wszystkim gminom, niezależnie od wskaźnika zagrożenia lub narażenia na
skutki suszy;
s) zadanie nr 19 (Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa
o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach
zapobiegania) – ze względu na uniwersalny charakter nadano wszystkim gminom, niezależnie
od wskaźnika zagrożenia lub narażenia na skutki suszy;
t) zadanie nr 20 (Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód) – nadano gminom,
w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą hydrogeologiczną lub hydrologiczną na
poziomie 3 lub 4;
u) zadanie nr 21 (Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych) – nadano
gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą rolniczą na poziomie 3 lub 4,
pod warunkiem, że wskaźnik zagrożenia suszą hydrogeologiczną nie osiąga 3 lub 4 stopnia;
v) zadanie nr 22 (Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę) – nadano
gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik zagrożenia suszą hydrologiczną na poziomie 3
lub 4, pod warunkiem, że wskaźnik zagrożenia suszą hydrogeologiczną nie kształtuje się na 3
lub 4 stopniu, a wskaźnik zwodociągowania gminy < 89%, co stanowi wartość średnią dla
regionu (rys. 14); wybór zadania oparty także na analizie stopnia wykorzystania zasobów
gwarantowanych wód podziemnych; zadanie obligatoryjnie nadawane gminom z 4 stopniem
zagrożenia suszą hydrologiczną, bez względu na poziom suszy hydrogeologicznej;
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Rysunek 14. Wskaźnik zwodociągowania w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie

w) zadanie nr 23 (Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej) - nadano gminom
nadodrzańskim;
x) zadanie nr 24 (Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania
ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych
obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.) - nadano gminom, w których zidentyfikowano wskaźnik
zagrożenia suszą hydrologiczną lub hydrogeologiczną na poziomie 3 lub 4, oraz gminom, które
korzystają z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych w gminie, która jest zagrożona suszą
hydrologiczną lub hydrogeologiczną (przykład Szczecina korzystającego z ujęcia
powierzchniowego na jeziorze Miedwie w gminie Stare Czarnowo);
y) zadanie nr 25 (Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe
Odry) - nadano gminom nadodrzańskim.
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4.2

Wykaz gmin, dla których kierowane są działania ograniczające skutki suszy wraz z
wykazem zadań

Wykorzystując metodykę służącą przyporządkowaniu odpowiednich działań dla danej gminy oraz przy
wykorzystaniu kryteriów szczegółowo opisanych w rozdziale 4.1, zbudowano szczegółowy program
działań ograniczających skutki suszy w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW
w Szczecinie (tabela 7).
Dla każdej gminy zestawiono stopnie narażenia na suszę atmosferyczną, rolniczą, hydrogeologiczną
oraz hydrologiczną, jak również narażenie wynikowe będące pochodną zagrożenia, odporności
i podatności na każdy z rodzajów susz. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych analiz pozwalających
dokonać kategoryzacji obszarów pod kątem zagrożenia suszą, zawiera opracowanie pt. Analiza
historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów jej występowania w obszarze RZGW w
Szczecinie.
Tabela 7 zawiera ponadto kryteria wspomagające wybór odpowiedniego zadania tj. zalesienie, udział
obszarów bagiennych i torfowisk, udział użytków rolnych, udział obszarów zabudowanych, gęstość
sieci rzecznej, gęstość sieci melioracji, wskaźnik zwodociągowania gminy, stopień wykorzystania
zasobów gwarantowanych wód podziemnych oraz planowane obiekty retencyjne.
Po kolumnie zawierającej zestaw zadań z katalogu działań przyporządkowanych danej gminie,
następuje kolumna mówiąca o priorytecie, określonym zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w rozdziale 4.1.
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Tabela 7. Program działań ograniczających skutki suszy w gminach leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie
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3

2

4

2

3

21.58

0.00

75.10 1.36

0.59

0.42

92.88 13.1 (71.0), 10.7 (29.0)

Choszczno miasto

3

1

4

2

3

0.00

0.00

49.26 35.32

0.78

0.50

98.53

9.1 (100)

Choszczno obszar wiejski

3

1

3

2

3

18.60

0.23

78.28 1.03

0.96

0.53

59.70

9.1 (82.1), 13.1 (17.9)

Recz - miasto

3

2

3

2

3

11.51

0.88

77.27 8.04

2.04

1.27

91.63

9.1 (100)

Recz - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

38.47

0.36

59.98 0.19

0.76

0.57

88.26

9.1 (100)

Pełczyce - obszar
wiejski

choszczeński

Trzebielino

+

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

2, 6, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
24
1, 2, 5, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 21
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
2, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
24
1, 4, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
24
3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
24
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
1, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
24
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
4, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
70

II
II
I
I

I

I
I
I
II
II
II

km/km2 km/km2

%

% wykorzystania
(% pow. gminy)

Planowane obiekty
retencyjne

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

%

ZADANIA

PRIORYTET DZIAŁAŃ

człuchowski

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

II

2

3

3

3

3

69.65

0.00

24.64 0.36

0.00

0.00

72.20

2.0 (96.2), 0.6 (3.8)

2, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
24

2

2

2

2

2

43.01

0.38

45.50 0.00

0.03

0.02

76.76

11.1 (100)

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

III

2

2

3

2

2

3.14

0.00

79.05 12.29

0.01

0.01

93.88

4.9 (67.7), 1.7 (32.3)

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

III

3

2

3

2

3

42.84

0.00

43.71 0.99

0.48

0.32

83.69

4.9 (55.6), 1.7 (44.4)

7, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24

II

Kalisz Pomorski obszar wiejski

2

3

3

2

3

64.56

0.41

20.90 0.17

0.00

0.00

83.40

9.1 (72.9), 1.7 (27.1)

Ostrowice

2

2

2

2

2

36.19

0.00

59.45 0.25

0.16

0.15

78.59

4.9 (100)

Goleniów - miasto

3

2

4

3

3

12.66

0.00

37.30 36.33

1.61

0.60

98.89

21.1 (100)

2

3

2

3

3

54.36

0.66

41.52 0.88

2.18

1.61

78.36

21.1 (92.6), 5.6 (6.8)

3

2

3

2

3

0.89

0.00

74.95 19.94

1.28

0.21

95.56

5.6 (89.1), 21.1 (7.5),
5.4 (3.5)

2

2

3

2

2

19.23

0.00

80.30 0.15

1.59

1.09

84.92

5.6 (29.5), 21.1 (25.5),
5.4 (25.4), 1.4 (19.6)

Koczała

Goleniów - obszar
wiejski
Maszewo - miasto
Maszewo - obszar
wiejski

goleniowski

Drawsko
Pomorskie miasto
Drawsko
Pomorskie obszar wiejski

drawski

Czaplinek - obszar
wiejski

+

+

3, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
2, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
23, 24, 25
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
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II
III
I
II
II
III

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

3

2

2

2

2

12.58

0.00

46.22 31.11

1.16

1.06

98.43

13.2 (53.9), 1.4 (45.9)

Nowogard obszar wiejski

2

2

3

2

2

29.23

0.00

70.04 0.65

2.23

1.76

90.49

13.2 (41.1), 1.4 (36.9),
5.6 (11.6), 2.8 (10.4)

Osina

2

2

2

2

2

40.35

0.00

58.31 0.25

1.88

1.28

91.01

5.6 (93.3), 13.2 (3.5),
1.4 (3.2)

Przybiernów

2

3

1

2

2

58.02

0.41

39.40 0.78

2.20

1.74

79.65

2.6 (48.7), 5.6 (40.7),
13.2 (10.6)

Stepnica

1

2

3

2

2

33.11

2.32

30.62 0.72

2.42

2.06

95.65

5.6 (53.7), 0 (32.8),
21.1 (11.7)

Kostrzyn nad
Odrą

2

2

3

1

2

43.42

0.00

39.79 10.85

0.54

0.32

98.22

5.7 (99.5)

Bogdaniec

3

2

3

2

3

21.33

0.00

76.88 0.84

0.00

0.00

75.62

5.7 (100)

3

3

3

2

3

45.41

0.18

52.09 0.67

1.55

1.24

81.12

8.6 (60.6), 5.7 (39.4)

Witnica - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

47.66

0.00

50.52 0.49

0.08

0.04

76.29

5.7 (96.4), 8.6 (3.6)

Brojce

3

2

3

2

3

23.33

0.00

75.07 1.04

1.25

0.84

93.55

2.0 (49.4), 16.8 (44.0),
2.0 (6.6)

2

2

2

2

2

6.41

0.00

60.10 27.91

2.52

1.65

98.83

16.8 (94.7), 10.8 (5.3)

3

2

3

2

3

25.50

1.02

72.79 0.56

2.20

1.74

10.8 (39.1), 16.8
76.13 (30.2), 13.8 (16.2), 2.8
(14.6)

Gryfice - miasto
Gryfice - obszar
wiejski

gryficki

Lubiszyn

gorzowski

Nowogard miasto

+

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 25
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
2, 5, 6, 8, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
1, 4, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
24
72

III
III
III
III
III
III
II
II

II
II
III
II

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

2

2

1

3

2

15.18

0.00

84.06 0.34

2.91

2.24

94.36

41 (66.4), 13.8 (23.0),
10.8 (10.5)

Płoty - miasto

2

2

2

2

2

19.15

0.00

42.37 38.47

2.26

0.92

74.93

2.8 (100)

Płoty - obszar
wiejski

2

2

2

2

2

33.63

0.00

65.11 0.42

1.61

1.15

66.56

2.8 (71.5), 2.0 (12.8),
16.8 (10.9), 1.4 (4.1)

Rewal

3

2

2

2

2

42.16

1.14

41.23 6.06

2.41

2.14

97.68

41 (73.3), 13.8 (24.5)

Trzebiatów miasto

2

2

1

2

1

6.97

0.00

61.33 28.97

1.74

0.98

95.01

16.8 (96.4), 13.8 (3.6)

Trzebiatów obszar wiejski

2

2

1

2

1

18.28

0.00

78.42 1.39

2.74

2.22

93.53

13.8 (41.0), 16.8
(34.9), 2.0 (24.0)

Banie

3

2

3

3

3

30.98

0.00

65.17 1.70

0.72

0.43

87.90

4.4 (73.4), 10.7 (18.6)

Cedynia - miasto

2

1

3

2

2

13.10

0.00

65.52 21.38

2.69

0.71

95.52

8.1 (100)

Cedynia - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

43.35

0.65

50.74 0.01

0.96

0.57

96.25

8.1 (67.3), 5.7 (32.3)

3

2

3

2

3

3.51

0.00

42.62 11.81

1.35

0.92

97.69

8.1 (100)

Chojna - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

41.80

0.11

54.47 0.87

0.88

0.60

86.24

4.4 (4.8), 5.7 (6.0), 8.1
(88.1)

Gryfino - miasto

2

3

3

3

4

0.55

0.14

54.93 32.26

2.61

0.95

99.40

51.9 (57.0), 10.3
(30.3), 4.4 (12.7)

Chojna - miasto

gryfiński

Karnice

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
4, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 23,
24, 25
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
4, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
23, 24, 25
2, 3, 6, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 23, 24, 25
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III
III
III
III
III
III
II
III
II
II
II

I

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

Gryfino - obszar
wiejski

3

2

3

4

4

23.49

0.44

70.21 1.37

1.39

0.75

51.9 (21.5), 10.3
70.93 (33.6), 4.4 (33.2), 10.7
(11.7)

Mieszkowice miasto

3

1

3

2

2

0.55

0.00

77.94 21.51

1.78

1.49

98.53

4.8 (100)

Mieszkowice obszar wiejski

2

2

3

2

2

50.80

0.00

47.48 0.70

0.72

0.42

91.02

4.8 (72.7), 5.7 (14.8),
5.7 (12.3)

Moryń - miasto

3

2

4

3

3

6.66

0.00

20.33 13.90

0.58

0.02

91.62

5.7 (100)

Moryń - obszar
wiejski

3

2

3

3

3

29.79

0.00

68.07 0.55

0.49

0.29

96.24

4.8 (28.0), 5.7 (63.7),
8.1 (8.4)

Stare Czarnowo

3

2

3

3

3

47.47

0.00

49.36 0.76

1.28

0.94

92.45 10.3 (13.2), 10.7 (86.8)

Trzcińsko-Zdrój miasto

2

2

3

2

2

0.00

0.00

57.40 24.89

1.85

0.83

94.08

8.1 (97.9)

Trzcińsko-Zdrój obszar wiejski

3

1

3

2

3

32.76

0.36

64.38 0.62

0.95

0.72

89.64

4.8 (5.5), 6.8 (8.1), 4.4
(20.7), 5.7 (4.5), 8.1
(49.4), 5.7 (11.6)

Dziwnów - miasto
Dziwnów - obszar
wiejski

kamieński

Widuchowa

3

2

4

3

4

32.93

1.71

61.16 0.44

1.39

0.79

51.9 (17.4), 4.4 (60.6),
93.49
8.1 (21.9)

2

1

1

1

1

14.61

8.10

34.52 24.45

1.07

0.35

98.35

11.6 (53.8), 2.6 (15.1),
10.8 (31.1)

2

2

1

2

1

35.18

5.72

25.63 2.37

1.77

1.18

33.57

11.6 (30.7), 2.6 (28.9),
10.8 (40.4)

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

1, 8,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 23,
24, 25
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 25
3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
1, 4, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
1, 4, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 23, 24,
25
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
74

I

III
III
I
II
II
III
II

I

III
III

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

2

2

2

2

2

17.52

0.00

59.85 11.58

1.42

0.64

99.82

15.2 (100)

Golczewo - obszar
wiejski

2

2

2

2

2

50.95

0.31

47.77 0.79

1.97

1.58

93.77

13.2 (11.6), 2.6 (32.3),
15.2 (29.1), 10.8 (27.0)

Kamień Pomorski
- miasto

2

2

1

2

2

0.50

1.39

54.41 21.55

2.30

1.13

99.03

2.6 (16.7), 15.2 (56.9),
10.8 (26.3)

Kamień Pomorski
- obszar wiejski

2

2

2

2

2

11.81

3.09

71.98 0.68

2.75

2.01

77.79

2.6 (35.1), 15.2 (41.2),
10.8 (23.7)

Międzyzdroje miasto

2

3

2

3

3

35.83

0.00

8.56 39.11

1.40

0.93

98.41 11.6 (33.8), 23.4 (66.2)

Międzyzdroje obszar wiejski

2

2

3

3

3

46.12

1.57

3.69

0.02

0.32

0.28

68.78

11.6 (46.6), 23.4 (5.3),
0 (48.1)

Świerzno

2

2

2

2

2

33.85

0.00

65.37 0.79

3.42

2.89

95.71

15.2 (5.9), 10.8 (85.8),
41 (8.3)

Wolin - miasto

2

1

3

3

3

6.54

25.07

31.44 11.08

1.31

0.99

98.87

11.6 (73.3), 2.6 (9.6), 0
(17.1 )

Wolin - obszar
wiejski

2

2

3

3

3

26.02

2.81

51.15 0.36

2.02

1.62

79.00

5.6 (3.3), 11.6 (44.0),
2.6 (38.9), 0 (13.7)

Kołobrzeg miasto

2

2

1

2

1

15.44

0.00

39.10 33.91

2.48

2.06

99.21 32.4 (64.6), 11.9 (35.4)

2

2

1

2

1

15.31

0.00

79.13 2.66

2.60

2.08

96.36

32.4 (34.5), 2 (62.9)

3

2

3

3

3

18.95

0.00

80.05 1.00

1.42

0.94

93.54

32.4 (96.6), 11.9 (3.4)

3

2

3

3

3

20.32

0.00

78.85 0.80

0.74

0.45

89.11

32.4 (62.0), 24 (13.8),
2 (21.5)

Kołobrzeg- obszar
wiejski
Dygowo
Gościno

kołobrzeski

Golczewo - miasto

+

+

+

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
7, 8, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
3, 8, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
1, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
75

III
III
III
III
II
II
III
II
II
III
III
II
II

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

2

3

2

2

2

41.77

0.00

56.07 0.56

1.12

0.68

69.76

2 (67.8), 2 (32.2)

Siemyśl

3

2

3

2

3

16.20

0.00

82.85 0.31

0.98

0.63

77.96

32.4 (8.7), 2 (90.4)

Ustronie Morskie

3

1

3

2

2

31.06

0.00

61.50 4.03

1.94

1.63

91.51 32.4 (12.2), 11.9 (87.8)

Polanów - miasto

3

2

4

2

3

14.98

0.00

74.75 10.27

0.82

0.34

58.50

Polanów - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

57.91

0.00

39.98 0.40

0.73

0.45

1.4 (36.4), 1.5 (6.1), 2
78.18 (4.6), 16.2 (46.3), 21.4
(6.6)

Będzino

3

1

3

2

2

11.86

0.00

86.59 1.45

2.01

1.38

92.06 11.9 (58.3), 21.4 (39.5)

Biesiekierz

3

2

3

2

3

19.25

0.00

78.22 1.63

1.59

1.20

89.27

11.9 (14.5), 11 (70.0),
21.4 (15.4)

3

2

3

2

3

1.31

0.00

72.13 25.72

1.08

0.65

96.40

16.2 (100)

Bobolice - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

51.80

0.00

46.26 0.25

1.00

0.67

75.01

16.2 (89.6), 24.8 (9.6)

Manowo

2

3

3

2

3

69.28

1.67

25.26 1.61

1.15

0.75

80.83

16.2 (43.5), 11 (8.0),
21.4 (48.6)

Mielno

3

2

3

1

2

11.15

0.07

43.75 7.35

1.19

0.80

97.51

21.4 (98.2)

Bobolice - miasto

koszaliński

Rymań

1.4 (100)

+

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
2, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18,
19, 20, 21, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
1, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24
2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

76

III
II
III
I
II
III
II
II
II

II
III

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

2

3

3

2

3

41.22

0.00

44.70 10.81

2.29

1.65

89.82

21.4 (100)

Sianów - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

46.87

0.44

51.11 1.10

1.91

1.46

69.54

1.5 (16.5), 2.2 (4.3),
20.9 (13.2), 21.4 (66.1)

Świeszyno

3

2

3

2

3

36.58

0.00

57.98 1.28

1.32

0.86

87.45

16.2 (59.8),11 (39.6)

Bytnica

2

3

3

2

3

80.10

0.00

16.42 0.68

0.03

0.00

72.16

0.4 (100)

3

3

1

1

1

60.32

0.00

35.87 1.30

0.00

0.00

98.62

-

Maszewo

3

3

3

2

3

67.06

0.00

29.21 0.63

0.61

0.45

65.13

0.4 (33.8), 2.1 (9.1), 0
(57.1)

Łobez - miasto

2

2

2

2

2

19.78

0.00

46.28 29.65

1.53

0.61

98.27

4.9 (25.7), 1.7 (74.3)

Łobez - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

38.10

0.00

59.71 0.45

0.93

0.53

66.46

4.9 (57.5), 1.7 (42.5)

3

2

3

2

3

31.48

0.00

67.69 0.16

1.30

0.96

84.69

1.4 (36.6), 1.7 (63.4)

Resko - miasto

3

3

3

2

3

19.38

0.00

33.16 47.46

2.31

0.79

92.90

1.7 (100)

Resko - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

49.00

0.00

50.37 0.46

1.52

1.07

73.37

1.4 (9.7), 2.8 (25.3),
1.7 (49.9), 2 (14.0)

Radowo Małe

łobeski

Gubin

krośnieński

Sianów - miasto

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

2, 3, 5, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18,
19, 20, 21, 24
2, 5, 6, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
4, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
2, 3, 5, 6, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
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II

II
II
II
III
II
III
II
II
II
II

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

2

2

2

2

2

0.00

0.00

69.27 19.86

0.58

0.45

99.04

1.7 (100)

Węgorzyno obszar wiejski

2

2

2

2

2

29.36

0.00

63.98 0.50

1.30

0.84

72.97

1.4 (33.4), 1.7 (65.9)

Dobra - miasto

3

2

3

2

3

40.16

0.00

17.98 41.85

3.02

1.84

98.86

1.4 (100)

Dobra - obszar
wiejski

2

2

3

2

2

19.52

0.00

80.45 0.03

1.57

1.16

83.77

1.4 (68.2), 5.4 (31.8)

2

2

3

2

2

38.03

0.00

36.91 21.58

2.00

1.60

96.30

11 (3.8), 21.4 (96.2)

3

2

2

2

2

31.17

0.00

65.51 1.40

0.47

0.39

94.08

3.4 (80.8), 80.9 (19.2)

3

2

2

2

2

11.55

0.00

38.87 35.13

0.00

0.00

97.91

3.4 (100)

11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 24,
25

III

M. Szczecin

M. Świnoujście

Barlinek - miasto

M. Słupsk

II
III

III

III
III

M.
Szczecin

M. Słupsk

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

III

2

2

3

2

2

22.12

0.00

22.10 17.08

1.43

0.83

51.9 (3), 31.8 (6.1), 0
(34.4), 10.3 (6.4), 14.7
96.22
(28.6), 10.7 (11.0),
21.1 (10.5)

M.
Świnoujście

Słupsk

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

III

2

2

3

3

3

24.34

6.44

11.75 2.53

1.26

0.96

98.38

104.5 (21.4), 0 (18.8),
23.4 (17.0), 0 (42.8)

12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 23, 24,
25

II

my
ślib
ors
ki

M. Koszalin

M.
Koszalin

Węgorzyno miasto

2

3

2

3

42.54

0.00

22.91 14.88

0.62

0.17

98.67

10.7 (94.9), 6.8 (5.1)

3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24

II

3

78

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

3

2

3

2

3

53.58

0.25

44.01 0.70

0.22

0.13

88.30

6.8 (61.3), 10.7 (38.7)

Boleszkowice

3

2

3

2

3

55.26

0.00

43.12 0.43

0.50

0.20

87.01

4.8 (30.8), 5.7 (69.1)

Dębno - miasto

2

3

2

2

2

35.36

0.00

44.76 16.69

1.36

0.72

98.70

5.7 (100)

Dębno - obszar
wiejski

2

2

3

2

2

54.29

0.00

43.26 1.01

1.01

0.60

82.63

8.6 (17.5), 5.7 (82.4)

Myślibórz - miasto

3

2

4

2

3

3.26

0.00

34.74 14.64

1.31

0.50

96.43

6.8 (65.6), 8.6 (34.4)

Myślibórz - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

24.52

0.63

71.22 0.84

1.10

0.76

88.05

6.8 (69.5), 8.6 (28.0)

Nowogródek
Pomorski

3

2

3

2

3

46.92

0.53

50.14 0.39

0.91

0.75

83.14

6.8 (85.2), 8.6 (14.8)

Dobra
(Szczecińska)

3

2

3

4

4

24.41

1.89

70.86 2.28

2.02

1.71

97.78 31.8 (88.5), 14.7 (10.2)

Kołbaskowo

3

1

3

3

3

7.99

0.00

87.21 1.29

1.13

0.74

93.55

51.9 (15.3), 31.8 (4.9),
1.3 (6.5), 14.7 (73.3)

1

2

3

2

2

34.28

0.00

23.61 2.07

1.90

1.62

96.49

0 (39.8), 3.2 (60.2)

Nowe Warpno obszar wiejski

1

2

3

2

2

43.32

0.16

5.03

0.00

0.75

0.61

56.25

0 (50.7), 3.2 (49.3)

Police - miasto

2

2

3

3

3

3.72

0.06

30.96 12.43

2.04

1.10

98.73 31.8 (79.0), 21.1 (21.0)

Nowe Warpno miasto

policki

Barlinek - obszar
wiejski

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 23,
24, 25
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20 , 22, 24
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
1, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
23, 24, 25
11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 25
11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 25
3, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 23,
24, 25
79

II
II
III
III
I
II
II
I
II
III
III
II

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

1

3

3

3

3

60.71

2.05

26.08 1.39

1.57

1.32

90.86

0 (8.6), 31.8 (56.6), 0
(3.0), 3.2 (30.9)

Bielice

3

1

3

3

3

7.50

0.00

91.27 0.77

1.57

1.10

95.27

10.7 (100)

Kozielice

3

2

3

3

3

13.29

0.00

82.75 2.51

1.21

0.75

95.39

6.8 (39.8), 10.7 (60.2)

+

Lipiany - miasto

3

2

3

2

3

0.00

0.00

47.89 21.06

1.09

0.59

98.69

6.8 (100)

+

Lipiany - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

15.11

0.00

77.86 0.48

0.72

0.37

92.41

6.8 (70.2), 10.7 (29.8)

+

3

1

3

2

2

8.12

0.28

83.88 2.66

0.81

0.52

97.36

6.8 (13.5), 10.7 (83.5)

Pyrzyce - miasto

3

1

4

3

3

0.00

0.00

90.55 7.69

1.44

0.91

96.62

10.7 (100)

Pyrzyce - obszar
wiejski

2

1

3

3

2

1.10

0.43

92.52 2.84

1.51

1.04

84.08

10.7 (98.3)

Warnice

2

1

3

3

2

0.67

0.00

88.75 1.22

1.17

0.85

95.23

13.1 (7.4), 10.7 (92.6)

Postomino

3

2

3

3

3

22.39

0.31

70.53 0.89

2.20

1.74

87.90

3.4 (35.0), 80.9 (56.6),
25.2 (8.4)

2

2

2

2

2

3.21

0.00

71.07 22.98

2.55

1.54

98.21

3.4 (100)

2

2

3

2

2

42.27

0.12

55.40 0.81

1.85

1.34

85.70

3.4 (88.2), 25.2 (7.2)

Sławno - miasto
Sławno - obszar
wiejski

sławieński

Przelewice

pyrzycki

Police - obszar
wiejski

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

2, 6, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
23, 24, 25
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
1, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
1, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
8, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
8, 7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20 , 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

80

II
II
II
II
II
III
I
III
III
II
III
III

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

ZADANIA

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

Darłowo - miasto

2

2

3

3

3

6.58

0.00

73.75 15.40

3.77

2.89

97.85

2.2 (4.2), 25.2 (94.4)

3, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20 , 24

II

Darłowo- obszar
wiejski

2

2

3

3

2

24.07

1.63

63.75 1.76

2.75

2.11

83.34

2.2 (25.6), 3.4 (9.3),
80.9 (12.4), 25.2
(26.4), 20.9 (25.9)

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20

III

3

3

3

3

4

32.43

0.00

65.77 0.90

1.77

1.43

85.30

Cybinka - miasto

2

3

2

2

2

11.41

0.00

54.13 34.46

0.94

0.63

93.79

2.1 (100)

Cybinka - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

63.40

0.00

33.72 0.78

1.23

0.73

85.87

1.7 (26.5), 0.4 (17.6),
2.1 (50.4)

Górzyca

3

2

3

1

2

19.69

0.00

75.29 1.09

0.05

0.00

96.08

5.7 (95.4)

3

3

3

2

3

55.86

0.00

42.84 0.00

0.13

0.13

95.44

1.7 (100)

Rzepin - miasto

2

3

2

2

2

42.31

0.00

30.63 23.00

1.30

1.03

88.56

1.7 (100)

Rzepin - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

54.08

0.14

43.75 0.24

0.65

0.49

77.47

1.7 (100)

Słubice - miasto

3

2

3

1

1

13.24

0.00

63.44 15.32

0.12

0.02

94.76

5.7 (49.8), 1.7 (48.7)

Ośno Lubuskie obszar wiejski

słubicki

Malechowo

1.5 (76.1), 2.2 (4.0),
3.4 (17.0)

1, 2, 6, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18,
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25
11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 25
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24
11, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20, 23, 25
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I
III

II

III
II
III
II
III

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

3

3

3

2

3

47.58

0.05

49.87 0.34

0.53

0.28

92.43

5.7 (5.6), 1.7 (94.1)

Ustka - miasto

3

2

2

4

3

52.71

0.00

16.51 25.63

0.48

0.22

99.01

80.9 (100)

Ustka - obszar
wiejski

3

1

2

4

3

32.87

0.02

63.58 1.96

1.02

0.71

94.39

3.4 (6), 80.9 (94.0)

Dębnica
Kaszubska

3

2

3

2

3

52.41

0.00

45.61 1.09

0.01

0.00

92.22

0.6 (69.3), 2.2 (30.7)

3

3

3

3

3

81.91

0.00

0.13 17.96

1.17

0.04

99.51

2.2 (91.7), 3.4 (8.3)

Kępice - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

65.20

0.00

33.49 0.55

0.81

0.42

79.73

1.4 (25.0), 0.6 (11.8),
2.2 (40.3), 2 (21.3)

Kobylnica

3

2

3

2

3

31.24

0.00

66.61 1.65

0.43

0.29

90.24

2.2 (11.1), 3.4 (88.9)

3

2

3

2

3

3.34

0.00

62.52 19.91

0.83

0.46

98.15

13.1 (15.4), 10.7
(41.6), 21.1 (40.0)

3

2

3

2

3

13.75

0.00

77.57 1.15

1.17

0.74

13.1 (7.0), 5.4 (20.3),
92.90 9.1 (17.0), 10.7 (19.4),
21.1 (39.5)

3

2

3

2

3

0.04

0.00

50.85 32.45

2.29

1.27

97.44

5.4 (100)

3

2

2

2

2

39.69

0.00

58.99 0.25

1.24

0.82

93.17

1.4 (11.7), 5.4 (88.3)

Stargard
Szczeciński miasto
Stargard
Szczecińskiobszar wiejski
Chociwel - miasto
Chociwel - obszar
wiejski

stargardzki

Kępice - miasto

słupski

Słubice - obszar
wiejski

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 23, 24, 25
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
3, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
+

II
I
I
II
II
II
II

3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24

II

1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24

II

3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
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II
III

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

2

2

1

2

1

3.00

0.00

84.24 12.71

1.72

0.53

92.89

5.4 (98.4)

Dobrzany - obszar
wiejski

3

2

2

2

2

27.99

0.00

68.72 0.21

1.34

0.81

86.22

5.4 (59.3), 9.1 (40.7)

Dolice

3

2

3

3

3

21.05

0.00

76.89 1.55

1.24

0.83

91.88

?

Ińsko - miasto

2

2

3

2

2

15.59

0.00

9.57 17.63

0.45

0.05

98.02

9.1 (92.9), 1.7 (7.1)

Ińsko - obszar
wiejski

2

2

3

2

2

49.12

0.10

45.99 0.42

0.70

0.53

86.64

5.4 (20.8), 9.1 (49.0),
1.7 (28.7)

Kobylanka

2

2

3

3

3

60.49

0.69

35.82 2.12

1.51

1.27

94.56 10.7 (65.4), 21.1 (34.6)

Marianowo

2

2

2

2

2

29.75

0.00

66.08 0.54

1.42

0.79

92.08

5.4 (99.7)

Stara Dąbrowa

2

2

2

2

2

8.73

0.00

89.52 0.00

1.29

0.84

85.85

5.4 (68.4), 21.1 (31.6)

Suchań - miasto

3

1

3

2

2

14.45

0.00

68.68 16.87

1.71

0.96

97.44

9.1 (100)

Suchań - obszar
wiejski

3

2

3

2

3

15.59

0.00

81.53 1.73

1.46

1.17

69.00

5.4 (8.1), 9.1 (91.9)

2

3

3

2

3

40.33

0.00

57.47 0.91

0.00

0.00

73.74

13.1 (100)

Strzelce
Krajeńskie obszar wiejski

strzeleckodrezdenecki

Dobrzany - miasto

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
1, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
1, 4, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
24
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
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III
III
II
III
III
II
III
III
III
II

II

Sulęcin - obszar
wiejski

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

2

4

2

3

63.49

0.00

29.18 0.35

0.04

0.03

90.19

1.7 (50.0), 0.4 (50.0)

3

2

3

2

3

15.72

0.00

64.38 15.85

0.41

0.06

96.73

1.7 (100)

3

3

3

2

3

69.16

0.00

27.55 0.53

0.56

0.37

74.95

1.7 (58.8), 0.4 (41.2)

Biały Bór - obszar
wiejski

3

3

3

2

3

40.33

0.00

57.47 0.91

0.00

0.00

85.15

2 (79.0), 16.2 (21.0)

Szczecinek

3

3

3

2

3

40.92

0.50

50.23 0.27

0.28

0.20

96.65

24.8 (100)

3

3

3

2

3

54.86

0.11

26.63 0.21

0.04

0.03

80.92 11.1 (22.3), 24.8 (77.7)

Barwice - miasto

3

2

3

2

3

5.89

0.00

74.92 19.19

2.02

1.51

84.75 24.8 (88.7), 11.1 (11.3)

Barwice - obszar
wiejski

3

2

3

2

2

38.43

0.51

60.44 0.24

1.35

0.91

82.36

Grzmiąca

2

2

2

1

1

38.73

0.14

58.60 0.72

1.83

1.25

94.86 24.8 (89.9), 57.4 (10.1)

Świdwin - miasto

3

2

3

2

3

9.24

0.00

51.75 16.63

0.91

0.55

95.16

4.9 (100)

+

3

2

3

2

3

29.28

0.25

68.39 0.57

1.08

0.69

81.12

4.9 (70.5), 2 (24.0), 24
(5.1)

+

Borne Sulinowo obszar wiejski

Świdwin - obszar
wiejski

szczecinecki

Torzym - obszar
wiejski

świdwiński

Torzym - miasto

sulęciński

3

24.8 (54.7), 11.1 (33.1)
57.4 (12.2)

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 24
2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18,
19, 20, 21, 22, 24
2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 24
2, 5, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20,
21, 22, 24
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
12, 13, 14, 16, 17,18,
19, 20
3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 24
1, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 22,
24
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I
II
II

II

II

II
II
III
III
II
II

km/km2 km/km2

% wykorzystania
(% pow. gminy)

3

2

3

2

3

30.15

0.45

66.89 0.51

1.30

0.90

80.19

4.9 (100)

Połczyn-Zdrój miasto

3

2

3

2

3

8.04

0.00

50.93 34.36

2.13

1.15

99.86

11.1 (100)

Połczyn-Zdrój obszar wiejski

2

2

3

2

2

41.41

0.03

56.87 0.40

1.09

0.74

78.50

4.9 (8.2), 11.1 (60.7),
57.4 (31.1)

Rąbino

3

3

3

3

3

39.97

0.00

59.41 0.47

0.64

0.36

89.62

4.9 (17.6), 24 (32.6),
57.4 (48.8)

Sławoborze

2

3

3

2

3

51.95

0.00

45.38 0.49

1.06

0.77

90.20

2.0 (43.8), 24.0 (53.6)

3

3

3

1

3

50.13

0.00

42.89 0.72

0.00

0.00

99.92

0.4 (100)

3

3

3

2

3

63.70

0.00

33.79 0.33

0.33

0.11

69.04

0.4 (100)

Lubrza

Łagów

świebodziński

Brzeżno

+

PRIORYTET DZIAŁAŃ

%

Planowane obiekty
retencyjne

%

Stopień wykorzyst.
zasobów gwar. wód
podziemnych

%

Wskaźnik
zwodociągowania

Udział obszarów
zabudowanych

%

Melioracje

Udział użytków
rolnych

%

Gęstość sieci rzecznej

Udział obszarów
bagiennych i torfowisk

atm. rol. hydrol. hydrogeo.

Zalesienie

Powiat

Narażenie wynikowe

Stopień narażenia na suszę
Nazwa gminy

ZADANIA

12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 22, 24
7, 12, 13, 14, 16,
17,18, 19, 20
2, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 24
2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21, 24
2, 5, 6, 12, 13, 14, 15,
16, 17,18, 19, 20, 21,
24
2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18,
19, 20, 21, 22, 24

85

II
II
III
II

II

II

II

Na rys. 15-17 przedstawiono przestrzenny rozkład poszczególnych zadań w gminach na tle
priorytetyzacji wynikającej ze stopnia narażenia na skutki suszy.
PROPONOWANE ZADANIA DLA PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY
W UJĘCIU GMIN W OBSZARZE ADMINISTROWANIA RZGW

Rysunek 15. Proponowane zadania dla przeciwdziałania skutkom suszy w ujęciu gmin w obszarze administrowania RZGW
w Szczecinie (część południowa regionu)
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PROPONOWANE ZADANIA DLA PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY
W UJĘCIU GMIN W OBSZARZE ADMINISTROWANIA RZGW

Rysunek 16. Proponowane zadania dla przeciwdziałania skutkom suszy w ujęciu gmin w obszarze administrowania RZGW
w Szczecinie (część centralna regionu)
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PROPONOWANE ZADANIA DLA PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY
W UJĘCIU GMIN W OBSZARZE ADMINISTROWANIA RZGW

Rysunek 17. Proponowane zadania dla przeciwdziałania skutkom suszy w ujęciu gmin w obszarze administrowania RZGW
w Szczecinie (część wschodnia regionu)

Jak wynika z analizy rozkładu przestrzennego ukazującego skategoryzowane gminy, 19 jednostek
terytorialnych, które należą do I kategorii znajduje się głównie wzdłuż Odry oraz w południowej
i centralnej części regionu wodnego. Spośród obszarów zaliczonych do I kategorii, aż 9 gmin to gminy
miejskie.
Na rys. 18 przedstawiono częstość występowania poszczególnych zadań w gminach z rozdzieleniem na
gminy, którym nadano I priorytet (rys.19), II priorytet (rys. 20) oraz III priorytet działań (rys. 21).
Na 185 gmin znajdujących się całkowicie lub częściowo w obszarze administrowania RZGW
w Szczecinie wszystkim (niezależnie od stopnia narażenia na skutki suszy) nadano zadania nr 12-14 i
16-20, obejmujące w większości przedsięwzięcia nietechniczne krótko- i długookresowe. Ich realizacja
związana jest z szeroko zakrojonymi programami edukacyjno-organizacyjnymi i regulacjami prawnymi,
które z racji powszechności stosowania obejmą wszystkie gminy niezależnie od realnego stopnia
narażenia na skutki występowania suszy. W 111 gminach rekomendowano zadania nr 15 (Opracowanie
taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy) i 24 (Opracowanie planu awaryjnego/
alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę).
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Rysunek 18. Częstość występowania poszczególnych zadań przeciwdziałających skutkom suszy w gminach leżących
w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie

Na rys. 19 pokazano częstość występowania zadań w gminach, którym w związku z poziomem
narażenia na suszę został nadany najwyższy, I priorytet w podejmowaniu działań zapobiegawczych
i ograniczających negatywne skutki suszy. We wszystkich 19 gminach występują zadania 12-20, które
w zakresie zadania nr 12-14 i 16-20 zostały przypisane wszystkim gminom. Zadanie 15 (Opracowanie
taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy) i 24 (Opracowanie planu
awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę) także zostało zaproponowane
dla wszystkich gmin w tej kategorii, jako doraźne i sprzyjające racjonalnemu gospodarowaniu zasobami
wodnymi, co ma w efekcie przyczynić się do zwiększenia niezawodności dostaw wody przede
wszystkim do celów komunalnych. Blisko 50% gmin ma przypisane również zadanie nr 3 (Zwiększanie
retencji na obszarach zurbanizowanych), co odpowiada procentowemu udziałowi gmin miejskich
w ogólnej liczebności klasy.

Rysunek 19. Częstość występowania poszczególnych zadań przeciwdziałających skutkom suszy w gminach z I priorytetem
leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie
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Częstość występowania poszczególnych zadań przeciwdziałających skutkom suszy w gminach z II
priorytetem leżących w obszarze administracji RZGW w Szczecinie pokazano na rys. 20. Do tej grupy
zalicza się 92 gminy, co stanowi ok. 50% ogółu jednostek samorządu, które częściowo lub w całości
znajdują się na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie. Każdej z gmin przypisano
podobnie jak w poprzednich przypadkach działania ogólne o numerach 12-20. Praktycznie wszystkim
gminom rekomenduje się działanie nr 24 (Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu
zaopatrywania ludności w wodę), zaś 36 gminom zadanie nr 22 (Budowa lub rozbudowa zbiorowych
systemów zaopatrzenia w wodę), co wynika z konieczności stopniowej eliminacji płytkich ujęć wód
podziemnych, których wahania wykazują dużą korelację z poziomem zagrożenia suszą. Wszystko to ma
na celu podniesienie gwarancji dostaw wody do celów komunalnych i rolniczych. Stosunkowo dużej
liczbie gmin w tej grupie wskazano do realizacji długookresowe zadanie nr 2 (Zwiększanie retencji na
obszarach rolniczych) oraz ściśle z nim powiązane zadanie nr 6 (Budowa małych zbiorników
gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych).

Rysunek 20. Częstość występowania poszczególnych zadań przeciwdziałających skutkom suszy w gminach z II priorytetem
leżących w obszarze administrowania RZGW w Szczecinie

Do gmin, którym przyznano III priorytet w kontekście uzasadnionej realizacji zadań zaliczono 74
jednostki, co stanowi 40% ogółu gmin (rys. 21). Pomimo braku wyraźnych wskazań do implementacji
zadań przeciwdziałających skutkom suszy, gminom tym przypisano zadania nr 12-14 i 16-20,
obejmujące w większości przedsięwzięcia nietechniczne krótko i długookresowe. Pozostałe zadania nie
znalazły uzasadnienia, za wyjątkiem działania nr 7 (Budowa zbiorników retencjonujących wodę
o pojemności do 20 mln m3), 11 (Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi
retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień), 23 (Zwiększona
alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej) i nr 25 (Działania polegające na inwestycjach
zwiększających możliwości tranzytowe Odry). Wymienione powyżej zadania przypadły w udziale
gminom wyłącznie ze względu na liniowy charakter odziaływań związanych z wprowadzeniem w życie
zadania związanego np. ze zwiększeniem alimentacji rzeki Odry, czy usprawnieniem reguł sterowania
obiektami retencjonującymi wodę. Gminie Szczecin przypisano dodatkowo zadanie nr 24
(Opracowanie planu awaryjnego/ alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę), które
wynika z faktu wykorzystywania ujęcia wód powierzchniowych na jeziorze Miedwie, w obrębie gminy
Stare Czarnowo zaliczonej do gmin z I priorytetem, a więc znacząco narażonej na skutki suszy.
Występujące na obszarze tej gminy problemy związane z występowaniem suszy hydrologicznej będą
miały istotny wpływ dla miasta Szczecina – tak więc w tym przypadku dochodzi do przeniesienia
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zagrożenia efektem suszy na inną część regionu, pomimo iż wykazuje się on większą bezpośrednią
odpornością na jej skutki.

Rysunek 21. Częstość występowania poszczególnych zadań przeciwdziałających skutkom suszy w gminach z III priorytetem
leżących w obszarze administracji RZGW w Szczecinie

Przeanalizowany w opracowaniu pt. Analiza historyczna zjawiska suszy wraz z określeniem obszarów
jej występowania w obszarze RZGW w Szczecinie, potencjalny wpływ zmian klimatu na zasoby wodne
regionu wodnego nie wskazuje na drastyczne zmniejszenie zasobów wód podziemnych, a jeżeli już, to
w nieznacznym stopniu. Wobec tego, wszystkie działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania
wód podziemnych są równocześnie działaniami zmierzającymi do ograniczenia skutków zmian klimatu
w zakresie zaopatrzenia ludności, przemysłu i rolnictwa w wodę. Są to działania alternatywne wobec
zwiększania stopnia wykorzystania zasobów wód powierzchniowych podlegających zdecydowanie
większym fluktuacjom związanym bezpośrednio z nasileniem zjawiska suszy, niż ma to miejsce
w przypadku zasobów wód podziemnych. Rozbudowa zbiorników retencyjnych również idzie
w kierunku przeciwdziałania negatywnym efektom związanym ze zmianami klimatu. Ma to szczególne
uzasadnienie dla zapewnienia gwarancji dostępu do zasobów wody i dywersyfikacji źródeł
zaopatrywania w nią wszystkich podmiotów, przy konieczności uwzględnienia równorzędnych potrzeb
ekosystemów wodnych i od wód zależnych.
Praktyczne wykorzystanie Katalogów w każdej z gmin znajdujących się w regionach wodnych
administrowanych przez RZGW w Szczecinie powinno być poprzedzone indywidualnym
rozpatrzeniem listy działań z uwzględnieniem kategorii ich efektywności, która w skali lokalnej może
być odmienna od tu zaprezentowanej. Jest to szczególnie ważne w przypadku równej oceny
efektywności między kilkoma działaniami i ustaleniem rang ważności przy ich implementacji.
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