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1. Podstawa realizacji pracy
Niniejszy dokument pn.: „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni
Gowienicy” został wykonany zgodnie z umową nr 60/2012 zawartą w Szczecinie w dniu
08.05.2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Szczecinie – jako Zamawiającym, a firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie – jako
Wykonawcą.

2. Cel i zakres opracowania
Celem pracy jest przygotowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni
Gowienicy, wymaganych zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, stosownie do art. 116 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest:
1) stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju,
2) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych
z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych,
3) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym.
Wykonanie warunków dla zlewni Gowienicy obejmuje:
1) identyfikację presji mających wpływ na występowanie ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Gowienicy i rejonie
wodno-gospodarczym A-Gowienica wraz z oceną tego wpływu;
2) analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu
wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na
zasoby wodne w zlewni oraz wynikających stąd uwarunkowań, ograniczeń
i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni Gowienicy;
3) wykonanie bilansu wodno-gospodarczego zlewni Gowienicy uwzględniającego
zmienność

zapotrzebowania

na

wodę

związaną

ze

zmianami

warunków

meteorologicznych;
4) ocenę – bazującą na wynikach bilansu wodno-gospodarczego – wymaganego stopnia
ograniczenia użytkowania zasobów wód powierzchniowych zlewni Gowienicy w celu
realizacji celów środowiskowych zapisanych w odniesieniu do tych wód w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
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5) wykonanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym A-Gowienica i wydzielonych podrejonach wraz z oceną otrzymanych
wyników bilansowych w celu sformułowania propozycji ograniczeń w korzystaniu
z wód podziemnych oraz przeniesienie tych ograniczeń na obszar zlewni Gowienicy;
6) sformułowanie szczegółowych wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu
z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Gowienicy, mających na celu
w szczególności ochronę ilości i jakości tych wód, wraz z ich uzasadnieniem
i wskazaniem obszaru obowiązywania;
7) opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy w formie aktu
prawa miejscowego.

3. Charakterystyka zlewni Gowienicy
3.1.

Położenie geograficzne

Zgodnie z podziałem administracyjnym zlewnia Gowienicy leży w obszarze
województwa zachodniopomorskiego, w obrębie powiatu goleniowskiego. Zlewnia
Gowienicy swoim zasięgiem obejmuje: 93,3% powierzchni gminy Osina, 39,7% gminy
Przybiernów, 29,4% gminy Maszewo, 89,1% m. Maszewo, 18,2% gminy Stepnica, 11,6%
gminy Nowogard oraz 6,8% powierzchni gminy Goleniów.
Rejon wodno-gospodarczy A-Gowienica, dla którego prowadzone były obliczenia
bilansowe dla wód podziemnych obejmuje obszar zlewni Gowienicy, o powierzchni
369,5 km2 oraz dodatkowo fragment prawej zlewni Zalewu Szczecińskiego, o powierzchni
118,8 km2. Powierzchnia rejonu wodno-gospodarczego A-Gowienica wynosi zatem
488,3 km2.
Zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego systemem regionalizacji fizycznogeograficznej omawiany teren leży na obszarze Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego
w podprowincji: Pobrzeży Południowobałtyckich

(313), w makroregionie Pobrzeża

Szczecińskiego (313.2-3), w trzech mezoregionach: Dolina Dolnej Odry (313.24), Równina
Goleniowska (313.25) oraz Równina Nowogardzka (313.32).
Dolina Dolnej Odry (313.24) stanowi jedynie niewielki zachodni fragment zlewni
Gowienicy, przy ujściu do Zalewu Szczecińskiego.
Równina Goleniowska (313.25) rozciąga się na wchód od jeziora Dąbie i Zalewu
Szczecińskiego. Na piaszczystym, zawydmionym podłożu rosną bory sosnowe noszące nazwę
Puszczy Goleniowskiej. Równina leży poniżej 50 m n.p.m. i przecina ją dolny bieg Iny oraz
Gowienica, uchodząca do Zalewu Szczecińskiego.
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Równina Nowogardzka (313.32) stanowi wschodnią część zlewni, wznosi się na ogół
powyżej 50 m n.p.m. przekraczając w poszczególnych miejscach wysokość 80 m. W falistą
powierzchnię morenową z wałami drumlinów i ozów są wcięte małe, zabagnione obniżenia
o kierunku południkowym. Cechą charakterystyczną tego regionu jest występowanie
równoległych wałów i obniżeń.

Ryc 1. Podział zlewni Gowienicy na jednostki administracyjne i fizycznogeograficzne wg Kondrackiego (2000)

3.2.

Klimat

Klimat w zlewni Gowienicy jest kształtowany przez dominujące masy powietrza
napływające znad Morza Bałtyckiego i Północnego. W lecie powodują one zwiększenie
zachmurzenia, ochłodzenie powietrza przy jednoczesnym wzroście wilgotności. Zimą
natomiast przynoszą ocieplenie, przyczyniają się do odwilży, ale również są przyczyną
wzrostu opadów śniegu.
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W obszarze zlewni Gowienicy dominują wiatry z kierunków południowo-zachodniego
oraz zachodniego. Rzeźba terenu nie zakłóca w większym stopniu przepływu mas powietrza.
Średnia wieloletnia prędkość wiatru dochodzi do 4 – 4,5 m/s.
Zimy są tu łagodne, a lata niezbyt upalne. Wielkość opadów atmosferycznych
w wieloleciu 1961-2000 waha się od 567 mm w okolicy Trzebieży, 620 mm – w Stepnicy, do
646 mm – w Goleniowie, 656 mm – w okolicy Wolina oraz 685 mm – w Nowogardzie.
Przytoczono wielkości opadów atmosferycznych obserwowane również poza granicą zlewni
Gowienicy dla lepszego zobrazowania zmienności opadów atmosferycznych w tym obszarze.
Generalnie wysokość opadów wzrasta w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.
Maksymalna suma opadów przypada na miesiące: lipiec i sierpień (od 64 mm w Trzebieży do
81 mm w Goleniowie), natomiast minimalna na luty (od 27 mm w Trzebieży przez 35 mm
w Goleniowie, do 42 mm w Nowogardzie). Opady śnieżne stanowią tylko 10% ogólnej sumy
opadów. Pokrywa śnieżna jest zazwyczaj cienka i utrzymuje się maksymalnie około 55 dni.
Obszar Pomorza charakteryzuje się najdłuższym w kraju okresem wegetacyjnym,
który trwa około 210 – 220 dni. Długi okres wegetacyjny powoduje, że pokrywa roślinna
występuje dłużej, a przez to następuje zwiększenie pobierania związków pokarmowych przez
rośliny oraz znikoma erozję gruntów. Powyższe sprzyja utrzymaniu właściwej jakości wód.

3.3.

Zagospodarowanie terenu

Zlewnia Gowienicy jest w przeważającej części obszarem leśnym. Lasy i ekosystemy
seminaturalne stanowią 55% powierzchni zlewni; w tym: lasy iglaste – 28,3%, lasy liściaste –
10,6%, lasy mieszane – 15,7%.
Lasy pełnią ważne funkcje:
funkcja ekologiczna: zapewniają stabilizację stosunków wodnych, chronią
gleby przed erozją, kształtują klimat, oczyszczają atmosferę, wzbogacają
krajobraz,
funkcja gospodarcza: umożliwiają pozyskiwanie drewna czy prowadzenie
gospodarki łowieckiej,
podnoszą wartość turystyczną regionu.
Las oddziałuje korzystnie na gospodarkę wodną poprzez wchłanianie wody
zgromadzonej w powietrzu i magazynowanie jej. Wilgoć przechwytywana jest przez liście
i igliwie, następnie skroplona spływa po korze i dostaje się do ziemi. Gleba razem z warstwą
ściółki leśnej i humusu potrafi tą wilgoć dobrze zmagazynować.
Magazynowanie wody przez las powoduje, że tereny zalesione mają wyrównany
w skali roku poziom nasycenia gleb wilgocią, co ma ogromne znaczenie w procesach uprawy
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roślin. Las przeciwdziała również zanieczyszczeniu wód, jest doskonałym filtrem wody
pochodzącej z opadów, zatrzymując szkodliwe substancje.
44% powierzchni zlewni stanowią tereny rolne, w tym największy obszar: grunty orne
poza zasięgiem urządzeń nawadniających – 28,2% oraz łąki – 12,2% powierzchni zlewni.
Tereny zantropogenizowane stanowią 0,6% powierzchni zlewni, zbiorniki wodne –
0,3%, a pozostałe 0,1% powierzchni zlewni zajmują bagna śródlądowe.

Ryc 2. Użytkowanie terenu w zlewni Gowienicy wg klasyfikacji Corine

3.4.

Obszary chronione

W obszarze zlewni Gowienicy występują obszary Natura 2000, ustanowione na mocy
dyrektyw unijnych – obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony
siedlisk (SOO). Obszary te mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności
poprzez ochronę zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
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Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody skupiają się w zachodniej części zlewni
Gowienicy. W obszarze zlewni leży OSO Łąki Skoszewskie (PLB320007), OSO Puszcza
Goleniowska (PLB320012) oraz SOO Ostoja Goleniowska (PLH320013).
Poza obszarem zlewni Gowienicy, w granicach rejonu wodno-gospodarczego AGowienica znajduje się: SOO Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018), OSO Łąki
Skoszewskie (PLB320007), OSO Zalew Szczeciński oraz SOO Uroczyska w Lasach Stepnickich
(PLH320033).
W obszarze zlewni Gowienicy zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody: Cisy Rokickie
im. Profesora Stanisława Króla, Wrzosiec i Krzywicki Mszar. Poza granicą zlewni, w rejonie
wodno-gospodarczym A-Gowienica położone są: Czarnocin oraz fragmenty Białodrzewia
Kopickiego i Olszanki.
W obszarze zlewni brak jest parków narodowych i parków krajobrazowych.

Ryc 3. Obszary chronione w zlewni Gowienicy
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3.5.

Hydrografia

Zlewnia Gowienicy położona jest w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego. Jest to zlewnia I rzędowa o powierzchni 369,5 km2. Rzeka
Gowienica, o długości 51 km, ma swój początek na wysoczyźnie morenowej. Początkowo
płynie ku północy, a następnie skręca na południowy zachód i uchodzi bezpośrednio do
Zalewu Szczecińskiego. Dla górnej części zlewni charakterystyczne są znaczne deniwelacje.
Amplituda zlewni Gowienicy wynosi 84,5 m (Hmin = 0,0 m n.p.m.; Hmax = 84,5 m n.p.m.).
Zgodnie z MPHP 2010 długość cieków w obszarze zlewni wynosi ok. 200 km. Obszar zlewni
jest zmeliorowany, gęsto pokryty kanałami i rowami.
Największym dopływem rzeki Gowienicy jest Stepnica, o długości 33,5 km.
Powierzchnia zlewni Stepnicy wynosi ok. 151 km2, czyli stanowi ponad 40% powierzchni całej
zlewni Gowienicy.
Zalew Szczeciński stanowi rozległy akwen morskich wód wewnętrznych o łącznej
powierzchni 687 km2, z czego polska część stanowi 410 km2. Odpływ wód z Zalewu odbywa
się trzema cieśniami: Świną i Dziwną do Zatoki Pomorskiej oraz Pianą do Zatoki
Greifswaldzkiej.
Wody Zalewu Szczecińskiego charakteryzują się specyficzną hydrochemią z uwagi na
mieszanie się wód słodkich doprowadzanych Odrą z wodami Bałtyku, które wlewają się do
Zalewu podczas sztormów. Zalew Szczeciński posiada także bardzo istotne znaczenie
gospodarcze z uwagi na fakt, że biegnie nim tor wodny łączący porty w Szczecinie
i w Świnoujściu.
Jeziora są znaczącym ogniwem krążenia i retencji wód z zlewni. W obszarze zlewni
Gowienicy znajduje się 5 jezior o powierzchni większej niż 10 ha:
Jez. Lechickie – 60,80 ha,
Jez. Kościuszki (Jez. Olchowskie) – 45,82 ha,
Jez. Budzieszowskie – 18,74 ha,
Jez. Maszewskie – 12,83 ha,
Jez. Długie – 12,51 ha.
Wszystkie w/w jeziora leżą w zlewni Stepnicy.
Powierzchnia wszystkich jezior w zlewni Gowienicy wynosi 209,5 ha, w tym
powierzchnia jezior w zlewni Stepnicy wynosi 179,6 ha (ponad 85% wszystkich jezior).
Jeziora na obszarach młodoglacjalnych wraz z otaczającymi i przyległymi obszarami
bagienno-torfowiskowymi pełnią rolę stabilizacji retencji wód. Ich sytuacja w systemie
krążenia wód zlewni sprawia, że zarówno jeziora, jak i cieki drenują wody podziemne na linii
przepływu tranzytowego do doliny Odry oraz jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego.
Pogłębianie kanałów i koryt rzek skutkuje nie tylko obniżeniem lustra wody jezior,
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zmniejszeniem powierzchni i objętości, ale także przyczynia się do zmniejszenia retencji wód
podziemnych i uszczuplenia ich zasobów.

3.6.

Hydrologia

Zlewnia rzeki Gowienicy jest zlewnią kontrolowaną. Obserwacje prowadzi się na
trzech wodowskazach:
1) Widzieńsko na rzece Gowienicy (km 11,0),
2) Łożnica na rzece Gowienicy (km 24,6),
3) Bodzęcin na rzece Stepnicy (km 0,7).
Do

wykonania

dynamicznego

bilansu

ilościowego

wód

powierzchniowych

wykorzystano wielkości przepływów dla wielolecia hydrologicznego 1983 – 1999. Dla
przekrojów wodowskazowych Łożnica na Gowienicy oraz Bodzęcin na Stepnicy były to
wielkości przepływów dobowych, natomiast dla przekroju wodowskazowego Widzieńsko na
Gowienicy – wielkości przepływów dekadowych.
Wartości

przepływów

dekadowych

dla

wszystkich

trzech

przekrojów

wodowskazowych oraz wartości średnie minimalne i średnie roczne przepływów
zaprezentowano w załączniku nr 1.

Ryc 4. Sieć rzeczna i rozmieszczenie przekrojów wodowskazowych IMGW w zlewni Gowienicy
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Charakterystykę hydrologiczną zlewni Gowienicy przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Zestawienie przekrojów wodowskazowych wraz z obliczonymi przepływami charakterystycznymi

Nazwa rzeki

Stepnica

Gowienica

Gowienica

Wodowskaz

Bodzęcin

Łożnica

Widzieńsko

nizinna

nizinna

nizinna

14,927605

14,879294

14,749117

53,639768

53,699463

53,666219

Powierzchnia [km ]

150,6

237,5

324,0

Okres hydrologiczny

1983 – 1999

1983 – 1999

1983 – 1999

SNQ

0,25

0,35

0,58

SSQ

0,84

1,40

1,91

Q100

0,12

0,21

0,30

Q98

0,19

0,30

0,44

Q95

0,24

0,36

0,53

Q90

0,29

0,43

0,71

Q80

0,39

0,60

0,90

Q70

0,48

0,73

1,12

Q60

0,58

0,89

1,31

Q50

0,68

1,05

1,47

Typ zlewni
Długość geogr.
Szerokość geogr.
2

W poniższej tabeli zamieszczono wartości charakterystyk statystycznych SNQm i oraz NNQmi
dla i = 1, 2, …..12 przepływów minimalnych miesięcznych dla analizowanych wodowskazów.
Dane te stanowią podstawę do obliczenia wielkości przepływów nienaruszalnych.
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Tabela 2. Zestawienie wielkości przepływów minimalnych miesięcznych w przekrojach wodowskazowych

Nazwa rzeki

Stepnica

Gowienica

Gowienica

Wodowskaz

Bodzęcin

Łożnica

Widzieńsko

Miesiąc

NNQm

SNQm

NNQm

SNQm

NNQm

SNQm

XI

0,14

0,46

0,37

0,72

0,76

1,19

XII

0,34

0,57

0,51

0,85

0,69

1,21

I

0,39

0,79

0,60

1,24

0,79

1,54

II

0,31

0,75

0,54

1,16

0,82

1,48

III

0,45

0,90

0,64

1,35

1,05

1,74

IV

0,34

0,82

0,64

1,23

0,90

1,66

V

0,24

0,54

0,30

0,73

0,33

0,97

VI

0,14

0,37

0,24

0,56

0,36

0,82

VII

0,10

0,31

0,19

0,47

0,30

0,73

VIII

0,11

0,29

0,19

0,43

0,29

0,68

IX

0,17

0,33

0,17

0,50

0,30

0,73

X

0,17

0,35

0,26

0,56

0,41

0,95

SNQ

0,25

0,35

0,58

SSQ

0,84

1,40

1,91

3.7.

Budowa geologiczna

Zlewnia Gowienicy znajduje się w obrębie niecki szczecińskiej przy granicy z wałem
pomorskim. Północno-wschodnia granica zlewni jest niemal zgodna z przebiegiem granicy
dwóch w/w jednostek.
Nieckę budują utwory kredy górnej reprezentowane przez margle, rzadziej wapienie
lub piaskowce. Powierzchnia stropowa mezozoiku na skutek aktywności tektoniki solnej
i erozji jest zróżnicowana. W północno-wschodniej części obszaru na skłonie wału osadów
kredy występują na rzędnych ok. 15 m n.p.m. i gwałtownie opadają w kierunku południowo
zachodnim – poniżej 120 m p.p.m.
Utwory trzeciorzędowe występują w obniżeniach stropu mezozoicznego. Są to
utwory paleogeńsko-neogeńskie wykształcone w facji piaszczystej.
Profil osadów czwartorzędowych jest bardzo zróżnicowany przestrzennie. Miąższość
utworów czwartorzędowych w rejonie wyniesienia podłoża jest zredukowana i wynosi ok.
20-30 m, a w rejonie misy Zalewu przekracza 130 m. W obrębie niecki szczecińskiej
występuje kilka poziomów glin zwałowych zaliczanych do trzech zlodowaceń. Osady glacjalne
rozdzielają piaszczysto-żwirowe osady fluwioglacjalne, rzeczne (kopalnych dolin) i mułkowoilaste osady zastoiskowe. Obraz budowy geologicznej w strefie przypowierzchniowej
uzupełniają osady holoceńskie. Są głównie torfy i namuły o miąższości do kilku metrów oraz
piaski eoliczne w wydmach.
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4. Charakterystyka hydrogeologiczna rejonu wodno-gospodarczego AGowienica
4.1.

System wodonośny oraz układ krążenia wód podziemnych

W obszarze rejonu wodno-gospodarczego wody zwykłe występują na zróżnicowanej
głębokości: w strefie przyległej do Zalewu Szczecińskiego do ok. 30 m oraz 100 – 150 m na
pozostałym obszarze. Występują w utworach kenozoicznych i stropowych mezozoiku
tworząc piętra wodonośne: czwartorzędowe, neogeńsko – paleogeńskie i kredowe.
Piętro czwartorzędowe to wielowarstwowy układ poziomów wodonośnych. W jego
obrębie wyróżnia się poziomy: gruntowy, międzyglinowy górny, międzyglinowy środkowy
i podglinowy (międzyglinowy dolny). Występowanie wyróżnionych poziomów związane jest
z określonymi strukturami piaszczysto – żwirowymi w obrębie utworów czwartorzędowych.
Poziom gruntowy oraz międzyglinowy górny zasilane są przez infiltrację opadów
bezpośrednio lub poprzez nadkład glin, w wielkościach od 6 do 22,5 m3/h∙km2. Drenowane
są przez Gowienicę i jej dopływy oraz Zalew Szczeciński.
Poziom wód gruntowych w części przylegającej do Zalewu Szczecińskiego (obejmujący
równinę

rzeczną

rozlewiskową)

jest

związany

z

piaszczysto-żwirowymi

osadami

wodnolodowcowymi i aluwiami holoceńskimi Odry oraz jej dopływów (piaski drobne
z przewarstwieniami

namułów).

Poziom

ten

charakteryzuje

się

szerokim

rozprzestrzenieniem, ciągłością i dobrymi parametrami. Zwierciadło wody jest swobodne,
lokalnie w miejscach występowania torfów – lekko napięte na głębokości 2-7 m. Poziom wód
gruntowych w części wysoczyznowej, jako poziom użytkowy występuje tylko w dolinach rzek
i w strukturach rynnowych. Poza dolinami poziom ma mozaikowe rozmieszczenie i nie
stanowi użytkowego poziomu.
Głównym poziomem użytkowym rejonu jest poziom międzyglinowy środkowy, który
tworzy seria piaszczysto – żwirowa o miąższości do 30 m. Jest to poziom wód naporowych
zalegających na głębokości 20–50 m. Jego zasilanie wynosi 6 – 11 m3/h∙km2.
Poziom podglinowy występuje lokalnie i związany jest z obniżeniami w podłożu
czwartorzędu; występuje na głębokości ok. 100 m.
W obszarze rejonu wodno-gospodarczego piętro neogeńsko – paleogeńskie jest słabo
rozpoznane. Warstwy wodonośne występują na głębokościach 60 – 138 m przy wydatkach
jednostkowych 1,8 – 4,4 m3/h∙m. Lokalnie wody wykazują podwyższoną mineralizację.
W części północnej obszaru występują również wody podziemne w utworach
górnokredowych: na głębokościach od poniżej 23 m (margle) i poniżej 78 m (piaskowce),
przy określonym module zasobów odnawialnych 8,3 m3/h km2.
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Poziomy wodonośne współdziałają ze sobą za pośrednictwem kontaktów
hydraulicznych poprzez warstwy rozdzielające bądź bezpośrednio w strefach okien
hydrogeologicznych.

Ryc 5. Użytkowe poziomy wodonośne w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica

Mapę hydrogeologiczną systemu wodonośnego w rejonie wodno-gospodarczym AGowienica przedstawiono w załączniku nr 2.
Przekroje hydrogeologiczne przez system wodonośny rejonu wodno-gospodarczego
A-Gowienica przedstawiono w załączniku nr 3.

W rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica znajduje się fragment Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 123 Stargard – Goleniów. GZWP stanowią piaszczystożwirowe osady zlodowaceń środkowopolskich, tworzące międzyglinowy środkowy poziom
18
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wodonośny o poziomym rozprzestrzenieniu, znacznie wykraczającym poza przyjęte granice
zbiornika. W obrębie tego poziomu wyodrębniony został fragment o najkorzystniejszym
wykształceniu i parametrach hydrogeologicznych, spełniający zarazem obowiązujące kryteria
wydzielenia GZWP. Charakterystyczny jest wielowarstwowy układ poziomów wodonośnych,
poprzedzielanych warstwami utworów słabo przepuszczalnych. Poziome rozprzestrzenienie
poszczególnych warstw jest zróżnicowane, brak jest ciągłości w sposobie ich zalegania,
a zaburzenia glacitektoniczne i urozmaicona morfologia podłoża powodują, że układ
hydrostrukturalny jest złożony i zróżnicowany.
W wielowarstwowym kompleksie osadów czwartorzędowych, w obrębie Zbiornika
występują trzy poziomy wodonośne: gruntowy (przypowierzchniowy) oraz międzyglinowy:
górny i międzyglinowy środkowy.
W obszarze GZWP nr 123 nie rozpoznane zostały użytkowe poziomy wodonośne
w osadach podczwartorzędowych. Wodonośność utworów trzeciorzędowych jest słabo
rozpoznana.
Zgodnie z Dokumentacją hydrogeologiczną dla ustalenia obszarów ochrony GZWP nr
123 powierzchnia Zbiornika międzymorenowego Stargad-Goleniów wynosi 378 km2. Zasoby
wodne czwartorzędowego zbiornika związane są bezpośrednio z zasobami I warstwy
(międzyglinowej górnej) oraz II warstwy (międzyglinowej środkowej), które są ze sobą
w kontakcie hydraulicznym, poprzez okna hydrogeologiczne lub też rozcięcie doliną Iny.
Zasoby odnawialne czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych wynoszą:
QO=98 531 m3/d (MO=3,02 l/s∙km2). Zasoby dyspozycyjne szacuje się w wysokości:
QD=86 707 m3/d (MD=2,65 l/s∙km2).
Zgodnie z Dodatkiem do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki
hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 123 Zbiornik międzymorenowy Stargard – Goleniów, obszar ochronny
GZWP składa się z dwóch części. W okolicy Goleniowa obejmuje swym zasięgiem tereny na
północ od drogi nr 6 (Szczecin - Koszalin) do granic GZWP. W południowej części zbiornika
obszar ochronny został wyznaczony w rejonie Stargardu Szczecińskiego Grzędzic, Lubowa
i Poczernina.
W granicach rejonu wodno-gospodarczego A-Gowienica znajduje się jedynie niewielki
fragment obszaru ochronnego wyznaczonego w północnej części zbiornika; tylko niewielka
północno-wschodnia część o powierzchni ok. 1,4 km2. Obszar ochronny charakteryzuje się
niewielkim stopniem zagospodarowania; dominują lasy (w tym lasy ochronne).
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4.2.

Zasoby odnawialne i dyspozycyjne

Badania modelowe – dokumentacja hydrogeologiczna
Jak już wspomniano w powyższym rozdziale, system wodonośny stanowią poziomy
wód w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i sporadycznie kredowych. Istniejący
układ hydrostrukturalny i hydrodynamiczny sprowadzono na modelu matematycznym do
sześciu warstw, spośród których wydzielono: trzy poziomy wodonośne i trzy warstwy słabo
przepuszczalne występujące generalnie naprzemianlegle. Poziomy wodonośne współdziałają
ze sobą za pośrednictwem kontaktów hydraulicznych poprzez warstwy rozdzielające bądź
bezpośrednio w strefach okien hydrogeologicznych. Schemat modelowy poszczególnych
warstw, uwzględniający ich zróżnicowanie facjalne, począwszy od powierzchni terenu
przedstawia się następująco:
warstwa 1 – pokrywy gliniaste moreny dennej, fragmentami piaski strefy aeracji,
warstwa 2 – seria piaszczysta międzyglinowa (poziom górny), piaski i żwiry
dolinne = I warstwa wodonośna o warunkach naporowych i swobodnych,
warstwa 3 – gliny morenowe, lokalnie mułki i iły – podkład rozdzielający I i II
warstwę wodonośną,
warstwa 4 – osady fluwioglacjalne pomiędzy glinami starszych zlodowaceń
(poziom środkowy), lokalnie utwory piasków i żwirów wypełniające formy
erozyjne w podłożu czwartorzędu oraz poziom kredy górnej na wyniesieniach
podłoża mezozoicznego = II warstwa wodonośna o warunkach naporowych,
warstwa 5 – najstarsza seria glin morenowych, iły i mułki trzeciorzędowe,
podkład rozdzielający II i III warstwę wodonośną,
warstwa 6 – najstarsze piaski czwartorzędowe (poziom międzyglinowy dolny
i podglinowy), piaski trzeciorzędowe = III warstwa wodonośna.
Obszar filtracji zdyskretyzowano siatką kwadratową o kroku ∆x = ∆y = 1000 m. Model
zbudowano przy pomocy programu Visual MODFLOW v.2,5.

W celu określenia zasobów dyspozycyjnych, tj. wielkości zasobów wód podziemnych
możliwych

do

zagospodarowania

i

eksploatowania

przez

ujęcia,

w

warunkach

hydrogeologicznych ustalonych w Dokumentacji, przyjęto następujące założenia:
1) obniżenie rejonowe zwierciadła wody nie może przekraczać 1/3 naporu i zejść
poniżej stropu warstwy wodonośnej,
2) w przypadku wód o zwierciadle napiętym nie może być niższe niż 1/3 słupa wody
w przypadku warstw o zwierciadle swobodnym,
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3) wielkość ustalonych poborów, nie może przekraczać odnawialności zasobów
określonej dla stanu hydrodynamicznego z 2003 roku,
4) zasoby odnawialne, powiększone o zasoby uzupełniające, uruchomione wskutek
eksploatacji ujęć, a pochodzące głównie z intensyfikacji infiltracji wód
powierzchniowych, winny mieścić się w granicach zasobów dyspozycyjnych
określonych metodą hydrologiczną.
Wielkość symulowanych poborów (odpowiadających zasobom dyspozycyjnym)
zadawanych warstwom wodonośnym dla obszaru bilansowego A-1 – zlewnia Gowienicy wraz
z prawostronną zlewnią Zalewu Szczecińskiego od Gowienicy do Dziwny (460 km 2) wynosi:
warstwa wodonośna I – 11 630 m3/d,
warstwa wodonośna II – 20 570 m3/d,
warstwa wodonośna III – 1 800 m3/d.
Zatem całkowity pobór wód podziemnych zamyka się sumą 34 000 m3/d.
Poziom wód wgłębnych – warstwa III – w obszarze bilansowym eksploatowany jest
punktowo, stąd też słabo rozpoznany ma tylko 5% udziału w zasobach dyspozycyjnych.
Największy udział w zasobach dyspozycyjnych – ok. 60% ma warstwa II (poziom
czwartorzędowy międzyglinowy środkowy, o warunkach naporowych).

Tabela 3. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne systemu wodonośnego zlewni bilansowej Gowienica określone
w dokumentacji hydrogeologicznej

ZASOBY ODNAWIALNE Qo
czwartorzęd

ZASOBY DYSPOZYCYJNE Qd

trzeciorzęd

czwartorzęd

trzeciorzęd

[m3/d]

[l/s/km2]

[m3/d]

[l/s/km2]

[m3/d]

[l/s/km2]

[m3/d]

[l/s/km2]

66 896

1,7

11 214

0,3

32 200

0,8

1 800

0,05

RAZEM

RAZEM

78 110 [m3/d]

34 000 [m3/d]

2 [l/s/km2]

0,85 [l/s/km2]

Rejon wodno-gospodarczy A-Gowienica wykracza poza obszar zlewni bilansowej
Gowienica wydzielonej w Dokumentacji hydrogeologicznej. W rejonie wodno-gospodarczym
A-Gowienica, o powierzchni 488,3 km2, zawiera się zlewnia bilansowa Gowienicy,
o powierzchni 460 km2 oraz fragment rejonu bilansowego zlewni Iny (podobszar Ina do
ujścia), o powierzchni 28,3 km2. Konieczne jest zatem doszacowanie wielkości zasobów
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dyspozycyjnych ZD na obszarze 28,3 km2. W tym celu przeanalizowano tablicę zasilania
z infiltracji opadów atmosferycznych i na jej podstawie oszacowano wielkość zasobów w tym
obszarze, która wynosi 1 750 m3/d.
Wielkość zasobów dyspozycyjnych dla całego rejonu wodno-gospodarczego AGowienica oceniono zatem na 35 750 m3/d.

Zgodnie z dokumentem opracowanym w 2011 r. przez Hydroconsult Sp. z o.o. na
zlecenie PIG – PIB Warszawa (Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód podziemnych
możliwych do zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu wodno-gospodarczego
w rejonach

wodno-gospodarczych

z

ustaleniem

wpływu

zagospodarowania

wód

podziemnych na zmiany zasobów wód powierzchniowych. Region wodny Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, obszar działalności RZGW w Szczecinie) zasoby gwarantowane
ZDRWG w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica wynoszą 36 460 m3/d.
Do oceny rezerw i deficytów wód podziemnych przyjęto ocenę bardziej
rygorystyczną, tj. zasoby dyspozycyjne w wysokości 35 750 m3/d.

Metoda hydrologiczna
Przeprowadzono również ocenę zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych metodą
hydrologiczną. Przepływ nienaruszalny rzek (Qnn) określono jako medianę, czyli wartość
środkową z niskich przepływów w wieloleciu (Sw NQr), określonych na podstawie najniższych
przepływów rocznych (NQr) (Jokiel, 1994; Chełmicki, 2003). Natomiast odpływ podziemny ze
zlewni (Qo) wyznaczono, jako medianę ze średnich niskich przepływów rocznych
w wieloleciu (Sw SNQm), obliczonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych
(SNQm). Przyjęcie do oceny wartości środkowej odczytanej z wykresu prawdopodobieństwa
powoduje, że zarówno zasoby odnawialne (Qo), jak i dyspozycyjne wód podziemnych (Qd),
określone zostają z prawdopodobieństwem wystąpienia wynoszącym 50%.
Na poniższych wykresach (ryc 6-8) zaprezentowano ocenę zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych na zamknięciu trzech przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych
w obszarze zlewni Gowienicy (Bodzęcin na rzece Stepnicy, Łożnica na rzece Gowienicy oraz
Widzieńsko na rzece Gowienicy).
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Ryc 6. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną dla przekroju
wodowskazowego Bodzęcin na rzece Stepnicy
Objaśnienia: Qd – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, Qo – zasoby odnawialne wyrażone jako odpływ
podziemny do rzeki, Qnn – przepływ nienaruszalny rzeki (bazowy odpływ podziemny), NQr – najniższe
przepływy roczne, Sw NQr – wartość środkowa z najniższych przepływów rocznych, Sw SNQm – wartość
środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych
dla roku hydrologicznego (SNQm)

Qo = 0,52 m3/s
Qnn = 0,25 m3/s
Qd = Qo – Qnn = 0,52 m3/s – 0,25 m3/s = 0,27 m3/s

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla zlewni zamkniętej przekrojem wodowskazowym
Bodzęcin na rzece Stepnicy wynoszą 0,27 m3/s, czyli 23 328 m3/d.
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Ryc 7. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną dla przekroju
wodowskazowego Łożnica na rzece Gowienicy
Objaśnienia: Qd – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, Qo – zasoby odnawialne wyrażone jako odpływ
podziemny do rzeki, Qnn – przepływ nienaruszalny rzeki (bazowy odpływ podziemny), NQr – najniższe
przepływy roczne, Sw NQr – wartość środkowa z najniższych przepływów rocznych, Sw SNQm – wartość
środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych
dla roku hydrologicznego (SNQm)

Qo = 0,81 m3/s
Qnn = 0,34 m3/s
Qd = Qo – Qnn = 0,81 m3/s – 0,34 m3/s = 0,47 m3/s

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla zlewni zamkniętej przekrojem wodowskazowym
Łożnica na rzece Gowienicy wynoszą 0,47 m3/s, czyli 40 608 m3/d.
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Ryc 8. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną dla przekroju
wodowskazowego Widzieńsko na rzece Gowienicy
Objaśnienia: Qd – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, Qo – zasoby odnawialne wyrażone jako odpływ
podziemny do rzeki, Qnn – przepływ nienaruszalny rzeki (bazowy odpływ podziemny), NQr – najniższe
przepływy roczne, Sw NQr – wartość środkowa z najniższych przepływów rocznych, Sw SNQm – wartość
środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych
dla roku hydrologicznego (SNQm)

Qo = 1,09 m3/s
Qnn = 0,65 m3/s
Qd = Qo – Qnn = 1,09 m3/s – 0,65 m3/s = 0,44 m3/s

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla zlewni zamkniętej przekrojem wodowskazowym
Widzieńsko na rzece Gowienicy wynoszą 0,44 m3/s, czyli 37 944 m3/d.

Z powyższych wykresów wynika, że zasoby dyspozycyjne ocenione dla zlewni
zamkniętej przekrojem wodowskazowym Widzieńsko na Gowienicy są niższe o 2 664 m3/d
od zasobów określonych na przekroju wodowskazowego Łożnica na Gowienicy, który leży
powyżej.
W przypadku braku pomiarów przepływów w przekroju wodowskazowym Widzieńsko
na Gowienicy, bazując na danych z przekroju wodowskazowego Łożnica na Gowienicy,
można popełnić duży błąd w ocenie zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym A-Gowienica metodą hydrologiczną.
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Ocenę zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną w trzech
przekrojach wodowskazowych wykonano jako element dodatkowy, w celu porównania
z wielkością zasobów określonych w dokumentacji hydrogeologicznej. Na podstawie
otrzymanych wyników można wnioskować, że zasoby dyspozycyjne w dokumentacji
hydrogeologicznej określono z dużym bezpieczeństwem.

4.3.

Monitoring ilościowy i chemiczny wód podziemnych

W rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica, w miejscowości Stepnica, pomiędzy
dopływami Stara Struga i Gowienica, znajduje się punkt pomiarowy Stepnica (II/440/1).
W stosunku do form geomorfologicznych, punkt znajduje się w strefie drenażu na obszarze
równiny rzeczno-rozlewiskowej o rzędnej terenu 2,80 m n.p.m., punkt zlokalizowany jest
w obszarze chronionym Natura 2000 – Łąki Skoszewskie oraz w obszarze występowania gleb
hydrogenicznych.

Tabela 4. Charakterystyka punktu pomiarowego wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym AGowienica

Nr SOH

Nazwa
punktu
pomiarowego

Stratygrafia
ujętego
poziomu
wodonośnego

Głębokość
poziomu –
strop
[m p.p.t]

Głębokość
poziomu spąg
[m p.p.t]

Monitoring
diagnostyczny

II/440/1

Stepnica

Q

11,6

12,9

Tak

Monitoring Monitoring
operacyjny ilościowy

Nie

Tak

Lustro wody zostało nawiercone na głębokości 11,60 m p.p.t. pod nakładem
kilkumetrowej warstwy glin piaszczystych i piasku. Zakres obserwacji obejmuje lata 1981 –
2010. Odchylenie standardowe uśrednionych stanów miesięcznych zawiera się w przedziale
od 0,17 do 0,21 co świadczy, że stany wód podziemnych koncentrują się wokół wartości
przeciętnej. Rozrzut wyników jest mały – typowe dla obszarów drenażu. Otwór jest słabo
związany z sezonową zmiennością bilansu wodnego. Zaznacza się wyraźna tendencja
wzrostu stanów średniorocznych.
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Ryc 9. Wykres wahań wieloletnich zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Stepnica (SOH nr
II/440/1) (studnia wiercona, zwierciadło napięte).

Statystyka dla wielolecia 1981-2010:
Średnia arytmetyczna:
1,67
Maksimum:
2,21
Minimum:
1,00
Mediana:
1,67
Odchylenie standardowe: 0,23

Ryc 10. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Stepnica (SOH nr
II/440/1)

27

„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy”

W ramach monitoringu diagnostycznego 2010 r. na obszarze JCWPd nr 2 opróbowano
1 punkt badawczy.
Ocena stanu chemicznego wód w 2010 r. wykazała stan dobry (tabela 5). Wody
w punkcie monitoringu Stepnica zaklasyfikowano do III klasy jakości wód.

Tabela 5. Wyniki klasyfikacji i oceny stanu chemicznego wód podziemnych w punkcie pomiarowym Stepnica
w 2010 r.
Wskaźniki
Nazwa

Rodzaj

Typ

Typ

punktu

monitoringu

wód

ośrodka

Klasa

Wskaźniki

jakości

determinujące

wód

(1)

jakość wód

(1)

przekraczające
normy dla wód
przeznaczonych
do spożycia
przez ludzi

Stepnica

diagnostyczny

wgłębne

porowy

III

O2

Mn

Zawartość

Ocena stanu

azotanów

chemicznego

(mg/l)

0,07

(1) Ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).
(2) Ocena wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Zgodnie z opracowaniem pn.: Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu
jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009 – 2011, (PIG – PIB, 2011)
JCWPd nr 2 charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i chemicznym wód podziemnych.
Słaby stan wynika z zagrożenia dla ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód
podziemnych. Zagrożenia te mają pochodzenie geogeniczne, tj. ingresja lub ascenzja wód
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(1)

(2)

Źródło: Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2010

słonych.

wód

dobry
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5. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz innych
opracowań z zakresu gospodarki wodnej
W celu identyfikacji istniejących presji oraz identyfikacji przyszłych możliwych zmian
mających wpływ na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych dokonano analizy
następujących dokumentów planistycznych oraz planów i programów, odnoszących się
bezpośrednio lub pośrednio do gospodarki wodnej:
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, czerwiec 2010
Strategia rozwoju powiatu goleniowskiego na lata 2008 – 2013
Studia

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

dla

poszczególnych gmin
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski Nr 40
z 2011 r., poz. 45
Program wodno-środowiskowy kraju
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK – 16.12.2003)
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2005
– 07.06.2005)
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2009
– 02.03.2010)
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2010
– 01.02.2011)
Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków
i systemy kanalizacji sanitarnej (marzec 2007)
Program wyposażenia przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż
4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód (luty 2007)
Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2012 –
2015 z perspektywą do 2019 roku
Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009 –
2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2018
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu goleniowskiego, styczeń
2009.
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Tabela 6. Identyfikacja oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych
Grupa
oddziaływań

Oddziaływanie

Zrzuty ścieków
komunalnych i
przemysłowych

Oddziaływania
punktowe

Składowiska
odpadów

Oddziaływania
obszarowe

Obszary
intensywnej
produkcji
roślinnej i
zwierzęcej

Opis działania wraz z możliwymi
zmianami i ich wpływem na stan
zasobów wodnych
Plan zagospodarowania
Odbiornikiem ścieków komunalnych są
przestrzennego woj.
w zlewni Gowienicy: rowy melioracyjne,
zachodniopomorskiego, Krajowy rzeka Gowienica oraz Stepnica.
Program Oczyszczania Ścieków
Zrzuty ścieków są dużym zagrożeniem dla
Komunalnych, Aktualizacja
jakości wód powierzchniowych. Ścieki
Krajowego Programu
komunalne zawierają znaczne ładunki azotu
Oczyszczania Ścieków
oraz fosforu. Występuje znaczący
Komunalnych 2005, Aktualizacja negatywny wpływ na jakość wód
Krajowego Programu
powierzchniowych i podziemnych. Możliwe
Oczyszczania Ścieków
zmiany to ograniczenie wielkości
Komunalnych 2009, Program
zanieczyszczeń trafiających do wód poprzez
wodno-środowiskowy kraju, Plan ograniczenie ilości ścieków
gospodarowania wodami na
nieoczyszczonych oraz bardziej efektywne
obszarze dorzecza Odry, Program technologie oczyszczania ścieków.
Ochrony Środowiska woj.
zachodniopomorskiego na lata
2012-2015 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2016-2019;
Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stepnica
Plan zagospodarowania
W zlewni Gowienicy zlokalizowane są dwa
przestrzennego woj.
składowiska odpadów (jedno w gminie
zachodniopomorskiego, Plan
Osina, drugie – w gminie Maszewo
Gospodarowania Odpadami dla
w pobliżu granicy zlewni Gowienicy).
woj. zachodniopomorskiego na
Zagrożeniem dla wód powierzchniowych
lata 2009-2012 z
oraz podziemnych są wody odciekowe ze
uwzględnieniem perspektywy
składowisk odpadów. Znacznym
2013-2018; Studium
problemem są również tzw. „dzikie
uwarunkowań i kierunków
wysypiska” gdyż powodują
zagospodarowania
zanieczyszczenie strefy aeracji, a co za tym
przestrzennego gminy Goleniów; idzie skażenie wód podziemnych.
Studium uwarunkowań i
Występuje znaczący negatywny wpływ na
kierunków zagospodarowania
jakość wód powierzchniowych i
przestrzennego gminy Stepnica
podziemnych. W celu poprawy jakości
wód nowobudowane składowiska
powinny być odpowiednio zabezpieczane
i uszczelniane. Natomiast składowiska
niespełniające wymogów ekologicznych
powinny zostać uszczelnione lub
zamknięte i poddane rekultywacji.
Program Ochrony Środowiska
Znaczna liczba ferm hodowlanych
woj. zachodniopomorskiego na
występuje w gminie Osina oraz Maszewo,
lata 2012-2015 z
a także przy zachodniej granicy zlewni
uwzględnieniem perspektywy na Gowienicy – w gminie Stepnica. Obszary
lata 2016-2019; Studium
intensywnej produkcji roślinnej, jak i
uwarunkowań i kierunków
zwierzęcej oddziałują negatywnie na wody
zagospodarowania
poprzez nawożenie gleb. Chów i hodowla
przestrzennego gminy i miasta
zwierząt przyczynia się do powstawania
Nowogard; Studium
gnojowicy, gnojówki i oborniku, które
uwarunkowań i kierunków
również mogą mieć negatywny wpływ na
zagospodarowania
jakość wód powierzchniowych
Dokument/opracowanie
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Grupa
oddziaływań

Oddziaływanie

Dokument/opracowanie
przestrzennego gminy Stepnica

Oddziaływania
obszarowe

Oddziaływania
punktowe

Ludność
niepodłączona
do kanalizacji

Pobory wód
powierzchniowych

Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego,
Program wodno-środowiskowy
kraju, Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza
Odry; Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniów;
Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stepnica;
Dokumentacja hydrogeologiczna
zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni Iny, Płoni
i Gowienicy wraz z GZWP nr 123
Stargard-Goleniów

Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego,
Program Ochrony Środowiska
woj. zachodniopomorskiego na
lata 2012-2015 z
uwzględnieniem perspektywy na
lata 2016-2019; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniów
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Opis działania wraz z możliwymi
zmianami i ich wpływem na stan
zasobów wodnych
i podziemnych (przyczyną negatywnego
wpływu jest m.in. niewłaściwe ich
przechowywanie). Największa hodowla
zwierząt ma miejsce w północnej
i wschodniej części zlewni Gowienicy,
w obszarze gmin: Maszewo, Osina oraz
Nowogard.
Aby ograniczyć ten negatywny wpływ
należy przestrzegać Kodeksu Dobrej
Praktyki.
Brak lub niedostateczna sanitacja
przyczynia się do powstawania znacznej
ilości nieodprowadzanych ścieków, które
często w stanie surowym odprowadzane
są do odbiorników. Powszechne jest
gromadzenie ścieków bytowych
w szambach, które często są nieszczelne
i w związku z tym stanowią źródło
skażenia i zanieczyszczenia wód
powierzchniowych oraz pierwszego
gruntowego poziomu wodonośnego. Aby
ograniczyć negatywny wpływ należy
skanalizować miejscowości gdzie jest to
możliwe, a w pozostałych przypadkach
poprawić funkcjonowanie gospodarki
komunalnej.
Największa liczba ludności niepodłączonej
do kanalizacji zamieszkuje gminy:
Maszewo oraz Nowogard, w następnej
kolejności problem dotyczy gminy
Przybiernów oraz mniejszym stopniu
gmin: Goleniów i Osina.
Większość ujęć wód powierzchniowych
występuje wzdłuż rzeki Gowienicy
w gminie Przybiernów oraz wzdłuż rzeki
Stepnicy – w gminie Maszewo.
W przypadku znacznej liczby
użytkowników zlokalizowanych w tym
samym miejscu może nastąpić nadmierne
sczerpywanie zasobów wodnych.
Występuje negatywny wpływ na stan
zasobów ilościowy wód
powierzchniowych. Aby ograniczyć
negatywny wpływ należy optymalnie
korzystać z zasobów wód
powierzchniowych.
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Grupa
oddziaływań

Oddziaływanie

Pobór wód
podziemnych

Dokument/opracowanie
Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego,
Program Ochrony Środowiska
woj. zachodniopomorskiego na
lata 2012-2015 z
uwzględnieniem perspektywy na
lata 2016-2019; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniów

Opis działania wraz z możliwymi
zmianami i ich wpływem na stan
zasobów wodnych
Najwięcej ujęć wód podziemnych
zlokalizowanych jest w gminach Maszewo
i Osina oraz w południowej części gminy
Przybiernów. Nadmierny pobór,
przekraczający dostępne zasoby wód
podziemnych powoduje pogorszenie ich
stanu ilościowego. Występuje negatywny
wpływ na stan ilościowy wód
podziemnych. Aby temu zapowiedz należy
optymalnie korzystać z zasobów wód
podziemnych.

Tabela 7. Identyfikacja działań planowanych mających wpływ na stan zasobów wodnych
Grupa
oddziaływań

Zanieczyszczenia
punktowe

Oddziaływanie

Modernizacja
i remont
oczyszczalni
ścieków
i kanalizacji

Dokument/
opracowanie
Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego,
Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych,
Aktualizacja Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych 2005, Aktualizacja
Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych 2009, Program
wodno-środowiskowy kraju,
Plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry,
Program Ochrony Środowiska
woj. zachodniopomorskiego na
lata 2012-2015 z
uwzględnieniem perspektywy
na lata 2016-2019; Strategia
Rozwoju powiatu
goleniowskiego na lata 2009 –
2013; Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Goleniów; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta
Nowogard; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta
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Opis działania wraz z możliwymi
zmianami i ich wpływem na stan
zasobów wodnych
Modernizacja i remont oczyszczalni
ścieków oraz kanalizacji przyczyni się do
polepszenia jakości oczyszczanych
ścieków. Na skutek tego typu działań
można się spodziewać poprawy stanu
jakościowego wód powierzchniowych
i podziemnych.
Obecnie w zlewni Gowienicy
modernizowana jest oczyszczalnia
w Maszewie, która odprowadza ścieki do
rzeki Stepnicy (planowane zakończenie
modernizacji w 2012 r.).
Planowana jest przebudowa oczyszczalni
w Osinie, która również zrzuca ścieki do
Stepnicy (planowane rozpoczęcie
inwestycji w 2013 r.).
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Grupa
oddziaływań

Oddziaływanie

Dokument/
opracowanie

Opis działania wraz z możliwymi
zmianami i ich wpływem na stan
zasobów wodnych

Nowogard; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Stepnica

Oddziaływania
punktowe

Oddziaływania
liniowe

Pobór wód
podziemnych

Budowa i
modernizacja
dróg

Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego

Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego,
Program Ochrony Środowiska
woj. zachodniopomorskiego na
lata 2012-2015 z perspektywą
na lata 2016-2019; Strategia
Rozwoju powiatu
goleniowskiego na lata 2009 –
2013; Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Goleniów; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta
Nowogard; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Stepnica;
Plan rozwoju lokalnego gminy
Przybiernów na lata 2007 - 2015
Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego

Projektowane
rezerwaty
przyrody
Inne
oddziaływania

Projektowane
obszary
chronionego
krajobrazu

Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego
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Zwiększenie poboru wód podziemnych
może nastąpić na obszarach
przeznaczonych do rozwoju turystyki.
Nadmierny pobór może się przyczynić do
obniżenia zwierciadła wód podziemnych.
Zaplanowano budowę nowych dróg, bądź
ich modernizację w gminie Osina
i Nowogard, w południowo-zachodniej
części gminy Przybiernów oraz wschodniej
części gminy Stepnica. W czasie budowy
bądź modernizacji dróg może dojść do
awarii, np. rozlanie ropopochodnych.
Dodatkowo drogi zmniejszają
powierzchnię retencji. W wyniku awarii
sprzętu może dojść do pogorszenia stanu
jakościowego wód powierzchniowych, jak
i podziemnych.

Rezerwaty przyrody to obszary wyłączone
z użytkowania i przeznaczone na cele
ochrony przyrody. Mogą podlegać
ochronie ścisłej, czynnej bądź
krajobrazowej.
Planowane rezerwaty przyrody mają
powstać w zachodniej części gminy
Stepnica, na granicy gmin Stepnica
i Przybiernów, a także w zachodniej części
gminy Nowogard przy granicy zlewni
Gowienica. Ograniczenia, które zostaną
wprowadzone w tych obszarach wpłyną
korzystnie na stan zasobów wodnych.
Obszary chronionego krajobrazu to
rozległe obszary, często obejmujące doliny
rzeczne.
Największy projektowany obszar
chronionego krajobrazu wyznaczono
w północno-zachodniej części zlewni;
swym zasięgiem obejmuje on znaczną
część gminy Stepnica. Inne, mniejsze
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Grupa
oddziaływań

Oddziaływanie

Planowany
rozwój turystyki

Dokument/
opracowanie

Plan zagospodarowania
przestrzennego woj.
zachodniopomorskiego;
Strategia Rozwoju powiatu
goleniowskiego na lata 2009 –
2013; Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Goleniów; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta
Nowogard; Plan rozwoju
lokalnego gminy Przybiernów
na lata 2007 – 2015; Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Stepnica

Opis działania wraz z możliwymi
zmianami i ich wpływem na stan
zasobów wodnych
tereny zostały wyznaczone w gminie Osina
oraz Maszewo. Ograniczenia, które
zostaną wprowadzone w tych obszarach
wpłyną korzystnie na stan zasobów
wodnych.
Wyznaczenie miejsc, rzek itd. do rozwoju
turystycznego. Na skutek rozwoju
turystycznego istnieje możliwość
zwiększenia ilości odprowadzanych
ścieków komunalnych oraz odpadów.
Może również nastąpić zwiększenie
poboru wód powierzchniowych
i podziemnych.
W granicach rejonu wodnogospodarczego wyznaczono obszary
przeznaczone pod rozwój turystyki;
obszary te znajdują się w gminie Stepnica,
Nowogard, na granicy z gminą Osina.

Lokalizację istniejących oraz planowanych inwestycji zapisanych w dokumentach
planistycznych, które mogą oddziaływać na stan ilościowy bądź jakościowy wód
powierzchniowych lub podziemnych przedstawiono na mapie poniżej.
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Ryc 11. Lokalizacja istniejących oraz planowanych inwestycji

6. Cele środowiskowe dla wód zlewni Gowienicy zapisane w Planie
Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
w zlewni Gowienicy znajduje się 12 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)
rzecznych (tab. 8) oraz 1 jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) jeziorna (tab. 9).
Zlewnia Gowienicy/rejon wodno-gospodarczy A-Gowienica w całości znajduje się w jednej
jednolitej część wód podziemnych –JCWPd nr 2 (tab. 10).
W zlewni Gowienicy wyróżniono 9 naturalnych oraz 3 silnie zmienione części wód.
Stan wszystkich JCWP rzecznych oceniono jako zły. 2 JCWP: Stepnica od jez. Lechickiego do
ujścia

oraz

Stepnica

do

jez.

Lechickiego

są

zagrożone

nieosiągnięciem

celów

środowiskowych, dla nich przewidziano derogację (termin osiągnięcia celu środowiskowego
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jest przedłużony do grudnia 2021 roku; w kolejnym planie gospodarowania wodami może
zostać przedłużony jeszcze do grudnia 2027 roku, jednak nie będzie możliwości dalszego
przedłużenia); pozostałe JCWP są niezagrożone (cel środowiskowy powinien być osiągnięty
do grudnia 2015 roku).
Dla rzeki uznanej za „naturalną część wód” celem środowiskowym jest osiągnięcie
tzw. dobrego stanu wód. Dobry stan rzeki, to taki stan, w którym „wartości biologicznych
elementów jakości (makrofity, ichtiofauna, bentos, fitoplankton) wskazują na niski poziom
zakłóceń wynikający z działalności człowieka”; dopuszczalne są „niewielkie odchylenia od
wartości biologicznych wskaźników jakości występujących w warunkach niezakłóconych”.
Warunki hydromorfologiczne i fizykochemiczne muszą być takie, by to umożliwiały. Czyli:
w składzie i obfitości makrofitów i fitobentosu zachodzą najwyżej niewielkie
odchylenia od warunków naturalnych; fitobentos nie jest narażony na negatywny
wpływ powłok (kożuchów) lub skupisk bakterii obecnych w wodzie na skutek
działalności człowieka,
mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany w składzie i liczebności taksonów
bezkręgowców bentosowych w porównaniu ze zbiorowiskami tych bezkręgowców
specyficznymi dla danego typu wód; mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany
poziomu różnorodności taksonów bezkręgowców bentosowych w stosunku do
warunków niezakłóconych; mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany stosunku
taksonów bezkręgowców bentosowych wrażliwych na zakłócenia do taksonów
bezkręgowców bentosowych niewrażliwych na zakłócenia,
mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany w składzie i liczebności fitoplanktonu
w stosunku do zbiorowisk fitoplanktonu specyficznych dla danego typu wód; zmiany
w składzie i liczebności fitoplanktonu nie wskazują na przyspieszony wzrost glonów;
jednak może wzrastać częstotliwość i intensywność zakwitów fitoplanktonu
w stosunku do warunków niezakłóconych,
mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności ryb;
struktura wiekowa populacji ryb może wskazywać na pewne zmiany wynikające
z wpływu działalności człowieka na warunki fizykochemiczne lub hydromorfologiczne,
specyficzne dla danego typu wód; mogą też zachodzić pewne zaburzenia reprodukcji
lub rozwoju określonych gatunków ryb mogące powodować zanik niektórych klas
wiekowych ryb,
reżim hydrologiczny (zmienność przepływów, zasilanie wodami podziemnymi),
warunki hydromorfologiczne (zmienność głębokości i szerokości, struktura i skład
podłoża, struktura strefy nadbrzeżnej) oraz ciągłość cieku są takie, że umożliwiają
powyższe,
poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH i zdolność neutralizacji kwasów,
a także stężenia substancji biogennych nie wykraczają poza wartości progowe,
36

„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy”

stężenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego nie wykraczają
poza wartości progowe.
Dla rzeki uznanej za „silnie zmienioną część wód” celem środowiskowym jest
osiągnięcie tzw. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód.
Dobry stan chemiczny to stan, w którym:
poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH i zdolność neutralizacji kwasów,
a także stężenia substancji biogennych nie wykraczają poza wartości progowe,
stężenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego nie wykraczają
poza wartości progowe.
Dobry potencjał ekologiczny ustala się odrębnie dla każdej „silnie zmienionej części
wód”. Najpierw ustala się tzw. „maksymalny potencjał ekologiczny” - czyli maksymalnie
dobry stan elementów biologicznych, jaki byłby możliwy do osiągnięcia przy założeniu
utrzymania przekształceń rzeki w zakresie niezbędnym do realizacji celów tych przekształceń
(np. rolnictwo, ochrona przeciwpowodziowa, żegluga). „Dobry potencjał ekologiczny” to
stan, w którym mają miejsce „nieznaczne odchylenia” od tak określonego „maksymalnego
potencjału”.
Elementem celu środowiskowego dla „silnie zmienionej części wód” musi jednak być
doprowadzenie elementów biologicznych i hydromorfologicznych do poziomu dobrego
stanu w takim zakresie, w jakim da się to pogodzić z osiąganiem celów, dla których rzeka
została przekształcona i nie będzie niszczące dla środowiska w szerszym sensie. Uznanie rzeki
za „silnie zmienioną” nie daje podstaw do dalszego przekształcania jej hydromorfologii
(realizacji nowych przedsięwzięć). Nowe przedsięwzięcia wpływające negatywnie na rzekę
mogą być wprowadzane tylko w trybie tzw. „derogacji 4(7)” - w imię nadrzędnego interesu
publicznego i przy braku rozwiązań alternatywnych.
Dla rzek w obszarze Natura 2000 obowiązują powyższe cele, ale dodatkowo celem
jest doprowadzenie rzeki do stanu umożliwiającego „właściwy stan ochrony” przedmiotów
ochrony Natura 2000 (tj. chronionych w obszarze Natura 2000 siedlisk przyrodniczych
i gatunków).
Dla rzek należących do innych „wód chronionych” obowiązują powyższe cele, ale
dodatkowo celem jest „osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na
podstawie których te obszary zostały utworzone”.
Stan JCWP jeziornej – Lechickie oceniono jako zły, JCWP jest zagrożona
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie
dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ekologicznego wód.
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Stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 2 oceniono jako dobry, jednolita część wód
podziemnych obejmująca zlewnię Gowienicy jest niezagrożona. Celem środowiskowym
w odniesieniu do JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu wód.

Tabela 8. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych w zlewni Gowienicy

L.p.

Europejski kod
JCWP

Nazwa JCWP

SCWP

1.

PLRW6000173144

Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej

DO0903

2.

PLRW6000173146

Świdnianka

DO0903

3.

PLRW6000173148

Stara Struga

DO0903

4.

PLRW6000193149

5.

PLRW60001731412

6.

PLRW60001731429

7.

PLRW60002331439

8.

PLRW60001731452

9.

PLRW60001731454

10. PLRW600017314231

Gowienica od
Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej
do ujścia
Dopł. spod
Burowa
Stepnica od jez.
Lechickiego do
ujścia

Gowienica do
Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej

Dopł. poniżej
Babigoszczy
Dopł. spod
Dzieszkowa
Stepnica do jez.
Lechickiego

Stepnica - jez.
Lechickie
Dopł. z
12. PLRW600017314329
Węgorzy
11. PLRW600017314233

Typ JCWP

Status

Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty

naturalna
część wód
naturalna
część wód
naturalna
część wód

DO0903

Rzeka nizinna
piaszczystogliniasta

naturalna
część wód

DO0901

Potok nizinny
piaszczysty

DO0902

Potok nizinny
piaszczysty

DO0901

DO0903
DO0903
DO0902
DO0902
DO0901

Potoki i
strumienie na
obszarach
będących pod
wpływem
procesów
torfotwórczych
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty

naturalna
część wód
silnie
zmieniona
część wód

silnie
zmieniona
część wód

naturalna
część wód
naturalna
część wód
silnie
zmieniona
część wód
naturalna
część wód
naturalna
część wód

Ocena
stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowy
ch

Derogacje*

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

zły

zagrożona

4(4) - 2

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

zły

zagrożona

4(4) - 2

zły

niezagrożona

-

zły

niezagrożona

-

4(4) – 2 – derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty – obecne wykorzystanie zasobów wód w JCW
generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorfologiczne), uniemożliwia osiągnięcie celów
środowiskowych we wskazanym okresie czasu ze względu na dysproporcjonalne koszty ewentualnych działań
naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
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Tabela 9. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych w zlewni Gowienicy

Europejski
kod JCWP

Nazwa
JCWP

PLLW20790

Lechickie
(Lednickie,
Pogrzymie)

SCWP

Typ JCWP

Status

Ocena
stanu

DO0902

Jeziora o wysokiej
zawartości wapnia,
o dużym wypływie
zlewni,
niestratyfikowane (3b)

naturalna
część wód

zły

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
Derogacje
celów
środowiskowych

zagrożona

4(4) – 3 – derogacje czasowe – warunki naturalne – 6 lat jest okresem zbyt krótkim aby mogła nastąpić
poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują
się, głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych
oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń.

Tabela 10. Zestawienie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w zlewni Gowienicy
Ocena stanu

Europejski kod
JCWPd

Nazwa JCWPd

PLGW67002

2

ilościowego

chemicznego

dobry

dobry

Ocena ryzyka

Derogacje

niezagrożona

-

W związku ze złym stanem jednolitych część wód powierzchniowych rzecznych oraz
jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej zlewnia Gowienicy została wytypowana do
opracowania warunków korzystania z wód.
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7. Aktualna ocena stanu i potencjału ekologicznego wód
powierzchniowych w zlewni Gowienicy
W zlewni Gowienicy znajduje się 10 punktów monitoringowych, dla których pomiary
były prowadzone w różnych latach (tabela 11). Punkty te są zlokalizowane zarówno na rzece
Gowienicy, jak i Stepnicy.
W 2011 r. próby były pobrane tylko w 3 punktach monitoringowych, wyniki analiz
z tych

punktów

stanowiły

podstawę

wykonania

bilansu

jakościowego

wód

powierzchniowych w zlewni Gowienicy.

Tabela 11. Punkty monitoringu jakości wód w zlewni Gowienicy

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa punktu
pomiarowego
Stepnica powyżej
Maszewa
Stepnica powyżej
Radzanka
Stepnica poniżej
Radzanka
Stepnica w
Maciejewie
Stepnica ujście do
Gowienicy, m.
Bodzęcin
Gowienica powyżej
ujścia Stepnicy
Gowienica w
Niewiadowie
Gowienica w m.
Budzieszowice
Gowienica w m.
Dzisna
Gowienica ujście
do Roztoki
Odrzańskiej

X

Lokalizacja
Y

gmina

Rok badania

15,064708

53,499697

Maszewo

1984, 1994, 1995

15,02888

53,50044

Maszewo

1984, 1994, 1995,
2002,

15,00979

53,51439

Maszewo

1984*, 1994, 1995,
2002, 2006

15,00383

53,55761

Maszewo

1984, 1994, 1995, 2002

14,93602

53,64455

Osina

1984, 1994, 1995,
2002, 2006, 2008, 2011

14,92210

53,61548

Osina

1984*, 1988, 1994,
1995, 2002,

14,90267

53,65536

Goleniów

1984, 1988, 1994,
1995, 2002

14,85505

53,69211

Osina

2008, 2011

14,83888

53,68520

Przybiernów

1984*, 1988, 1994,
1995, 2002

14,66991

53,67424

Stepnica

1984, 1988, 1994,
1995, 2002, 2004 –
2006, 2008, 2011

*dla pomiarów w 1984 podany innym km rzeki (Gowienica powyżej ujścia Stepnicy – km 39+800; Stepnica poniżej
Radzanka – km 22+100; Gowienica w m. Dzisna – km 21+700)
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Ryc 12. Lokalizacja punktów monitoringowych w zlewni Gowienicy

Klasyfikacji stanu wód dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz. U. 2011 r. Nr 257, poz. 1545).
Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych
w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych
i przybrzeżnych oraz sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.
Poniżej przedstawione definicje klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód są zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r.
Nr 258, poz. 1549).
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W ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach
przejściowych oraz przybrzeżnych klasyfikuje się STAN EKOLOGICZNY na podstawie wyników
klasyfikacji zbadanych elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych.
Stan ekologiczny jest definiowany jako:
− bardzo dobry, jeżeli:
zmiany wartości fizykochemicznych i hydromorfologicznych elementów jakości dla
danego typu wód powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych
części wód powierzchniowych wynikające z działalności człowieka nie występują albo
są niewielkie w odniesieniu do wartości tych elementów jakości w warunkach
niezakłóconych,
wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych
przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych są
zgodne z wartościami elementów jakości w warunkach niezakłóconych i nie wskazują
na oznaki zakłóceń albo wskazują na niewielkie oznaki zakłóceń,
występują warunki i populacje specyficzne dla danego typu wód powierzchniowych.
− dobry, gdy wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód
powierzchniowych

przy

klasyfikacji

stanu

ekologicznego

jednolitych

części

wód

powierzchniowych wskazują na niski poziom zakłóceń wynikający z działalności człowieka,
ale odchylenia od wartości biologicznych wskaźników jakości dla tej klasyfikacji
występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych są
niewielkie.
− umiarkowany, gdy:
zachodzą umiarkowane różnice między wartościami biologicznymi elementów jakości
dla danego typu wód powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego
jednolitych części wód powierzchniowych a wartościami występującymi w warunkach
niezakłóconych, wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód
powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych

wskazują na umiarkowany poziom

zakłóceń wynikający

z działalności człowieka, ale wyższy niż występujący w warunkach stanu dobrego.
wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych
przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
wskazują na umiarkowany poziom zakłóceń wynikający z działalności człowieka, ale
wyższy niż występujący w warunkach stanu dobrego.
− słaby, jeżeli:
wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych
przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
wskazują na znaczne zmiany w stosunku do wartości tych elementów jakości
występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych,
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zbiorowiska organizmów występujące w jednolitej części wód powierzchniowych
różnią się od zbiorowisk występujących w danym typie wód powierzchniowych
w warunkach niezakłóconych.
− zły, gdy:
wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych
przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
wskazują na poważne zmiany w stosunku do wartości tych elementów jakości
występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych,
nie występuje znaczna część populacji występujących w danym typie wód
powierzchniowych w warunkach niezakłóconych.
Dla wód sztucznych lub silnie zmienionych określa się POTENCJAŁ EKOLOGICZNY. Klasyfikuje
się go na podstawie wyników klasyfikacji zbadanych elementów biologicznych,
fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Potencjał ekologiczny jest definiowany jako:
maksymalny, dobry, umiarkowany, słaby, zły.
− maksymalny, jeżeli:
wartości biologicznych elementów jakości odpowiadają wartościom tych elementów
jakości określonym dla najbardziej zbliżonego typu wód powierzchniowych, przy
warunkach fizycznych wynikających z charakterystyki sztucznej lub silnie zmienionej
jednolitej części wód powierzchniowych,
warunki hydromorfologiczne odpowiadają oddziaływaniom na jednolitą część wód
powierzchniowych, wynikającym z charakterystyki tej jednolitej części wód jako
sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych lub silnie zmienionej jednolitej
części wód powierzchniowych,
podjęto wszelkie działania ochronne w celu zapewnienia jak najlepszego zbliżenia do
ciągłości ekologicznej, w szczególności w celu umożliwienia migracji fauny oraz
zapewnienia jej odpowiednich tarlisk i warunków rozmnażania,
elementy fizykochemiczne oraz stężenia substancji biogennych odpowiadają
warunkom niezakłóconym charakterystycznym dla najbardziej zbliżonego typu
jednolitych części wód powierzchniowych,
temperatura, warunki tlenowe (warunki natlenienia) oraz pH odpowiadają
wartościom charakterystycznym dla najbardziej zbliżonego typu jednolitych części
wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych,
stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych są bliskie zeru albo występują
poniżej poziomów wykrywalności najbardziej zaawansowanych i powszechnie
stosowanych technik analitycznych.
stężenia specyficznych zanieczyszczeń niesyntetycznych odpowiadają warunkom
niezakłóconym dla najbardziej zbliżonego typu wód powierzchniowych.
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− dobry, jeżeli:
zachodzą niewielkie zmiany wartości biologicznych elementów jakości w stosunku do
wartości tych elementów określonych dla maksymalnego potencjału ekologicznego,
są spełnione wymagania dla biologicznych elementów jakości określone dla dobrego
potencjału ekologicznego,
wartości elementów fizykochemicznych, temperatura, pH oraz stężenia substancji
biogennych odpowiadają wartościom biologicznych elementów jakości określonym
dla dobrego potencjału ekologicznego,
stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych nie przekraczają poziomów
ustanowionych z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno
w stosunku do taksonów właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak
i dla innych gatunków wodnych, dla których dane są dostępne, w szczególności dla
glonów i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezentatywnych dla wód
zasolonych (<NJ ‐ środowiskowej normy jakości),
stężenia specyficznych zanieczyszczeń niesyntetycznych nie przekraczają poziomów
ustanowionych z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno
w stosunku do taksonów właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak
i dla innych gatunków wodnych, dla których dane są dostępne, w szczególności dla
glonów i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezentatywnych dla wód
zasolonych (<NJ).
− umiarkowany, gdy:
zachodzą umiarkowane zmiany wartości biologicznych elementów jakości w stosunku
do

wartości

tych

elementów

określonych

dla

maksymalnego

potencjału

ekologicznego,
wartości biologicznych elementów jakości są bardziej zmienione niż wartości tych
elementów określone dla dobrego potencjału ekologicznego,
są spełnione wymagania dla biologicznych elementów jakości określone dla
umiarkowanego potencjału ekologicznego.
STAN CHEMICZNY wód klasyfikuje się na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód.
Stan chemiczny jest definiowany jako dobry oraz poniżej dobrego:
− dobry stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych oznacza stan chemiczny
wymagany do spełnienia celów środowiskowych ustalonych dla jednolitej części wód
powierzchniowych z art. 38d oraz art. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. 2005, poz. 2019, z późn. zmianami), to jest stan, w którym wszystkie wskaźniki
chemiczne brane pod uwagę przy klasyfikacji stanu chemicznego, o której mowa w art.
38a ust. 3, pkt 1 lit. D tej ustawy, osiągają zgodność ze środowiskowymi normami jakości
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ustanowionymi z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno
w stosunku do taksonów właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak i dla
innych gatunków wodnych, dla których dane są dostępne, a w szczególności dla glonów
i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezentowanych dla wód zasolonych
(<NJ),
− stan poniżej dobrego, jeżeli jeden lub więcej wskaźników chemicznych nie osiąga
zgodności ze środowiskowymi normami jakości.
STAN WÓD jest definiowany jako dobry lub zły. Aby stan wód uznano za dobry musi być
spełniony warunek, iż oceniony stan/potencjał ekologiczny jest dobry lub powyżej dobrego
oraz stan chemiczny oceniono jako dobry.

W poniżej tabeli przedstawiono ocenę stanu / potencjału ekologicznego opracowaną
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w punktach monitoringu
diagnostycznego za 2011 r. Nie jest dostępna ocena stanu chemicznego tych wód, a tym
samym nie ma możliwości dokonania oceny końcowej stanu JCW – zgodnej z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2011 r. Nr 257, poz. 1545).
Szczegóły oceny zawarto w załączniku nr 4.

Tabela 12. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych w 2011 r.

L.p.

1.

2.

3.

Nazwa JCWP

Stepnica od jez.
Lechickiego do
ujścia
Gowienica do
Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej
Gowienica od
Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej
do ujścia

Klasyfikacja wskaźników
i elementów jakości wód

Kod punktu
pomiarowokontrolnego

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

PLRW60001731429

PL02S0101_0503

Stepnica ujście
do Gowienicy,
m. Bodzęcin

II

PLRW60002331439

PL02S0101_1517

Gowienica w
m. Budzieszowice

III

ZŁY

PL02S0101_0502

Gowienica ujście
do Roztoki
Odrzańskiej

III

ZŁY

Kod JCWP

PLRW6000193149
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Potencjał ekologiczny rzeki Stepnica określono jako dobry i powyżej dobrego.
Elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz fizykochemiczne – specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne mieszczą się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego.
W zakresie elementów fizykochemicznych poniżej potencjału dobrego oceniono ChZT-Mn.
Potencjał ekologiczny w punkcie monitoringowym, który charakteryzuje rzekę
Gowienicę do dopływu z Puszczy Goleniowskiej określono jako umiarkowany. Elementy
biologiczne

oraz

fizykochemiczne

–

specyficzne

zanieczyszczenia

syntetyczne

i niesyntetyczne mieszczą się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. Elementy
fizykochemiczne zakwalifikowano poniżej stanu dobrego, ze względu na stężenie ChZT-Mn.
Stan ekologiczny w drugim punkcie monitoringowym, który charakteryzuje rzekę
Gowienicę od Dopływu z Puszczy Goleniowskiej do ujścia również określono jako
umiarkowany. Elementy fizykochemiczne zakwalifikowano poniżej stanu dobrego, ze
względu na warunki tlenowe, tj. ChZT-Mn oraz OWO. Elementy biologiczne oraz
fizykochemiczne – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne mieszczą się
w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego.
Nie jest możliwa ogólna ocena stanu rzeki Stepnica z uwagi na brak oceny
chemicznej, która w tym przypadku byłaby decydująca, gdyż potencjał ekologiczny oceniono
jako dobry i powyżej dobrego. Dla obu odcinków rzeki Gowienicy ogólny stan określono jako
zły. Mimo braku oceny stanu chemicznego ocena stanu jest możliwa z uwagi na określony
umiarkowany stan/potencjał ekologiczny, który w momencie nawet dobrego stanu
chemicznego decyduje o ogólnym złym stanie.
Reasumując stan wód w punktach monitoringowych został określony jako zły ze
względu na wielkość ChZT-Mn, stężenie tego parametru we wszystkich punktach
monitoringowych oceniono poniżej stanu / potencjału dobrego.
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8. Sposób i struktura użytkowania zasobów wodnych
8.1.

Użytkowanie zasobów wód powierzchniowych

Pobór wód powierzchniowych
W obszarze zlewni Gowienicy wody powierzchniowe są wykorzystywane do
następujących celów:
stawy karpiowe – 19 punktów,
stawy pstrągowe – 1 punkt,
przemysłowe – 1 punkt,
służące nawodnieniom – 2 punkty,
inne – 2 punkty.
Wody powierzchniowe nie są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.

Ryc 13. Struktura użytkowania wód powierzchniowych w zlewni Gowienicy

Największy pobór wód powierzchniowych w zlewni Gowienicy występuje w marcu,
najmniejszy – w grudniu.
Największy

pobór

wód

powierzchniowych

(zgodnie

z

wydanymi

pozwoleniami

wodnoprawnymi) dotyczy stawu pstrągowego. Jeden pobór na cele stawu pstrągowego,
w miesiącu marcu stanowi 57,4% wszystkich poborów w zlewni Gowienicy, w miesiącu
grudniu – 98,6% wszystkich poborów.
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Zrzut ścieków
W obszarze zlewni Gowienicy zrzucane są następujące rodzaje ścieków:
zrzuty ze stawów karpiowych – 19 punktów,
zrzut ze stawu pstrągowego – 1 punkt,
zrzuty ścieków komunalnych do wód powierzchniowych – 13 punktów (w tym 11
punktów zrzutu ścieków bytowych oraz 2 punkty zrzutu ścieków bytowoprzemysłowo-opadowych).
zrzuty ścieków komunalnych do ziemi – 6 punktów (punkty zrzutu ścieków bytowych)

Rozpiętość wielkości zrzucanych ścieków jest bardzo duża. Największa ilość zrzucanych
ścieków (zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi) dotyczy stawu pstrągowego –
pozwolenie na zrzut ścieków w ilości 0,4 m3/s.

8.2.

Użytkowanie zasobów wód podziemnych

Ujęcia wód podziemnych stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia. W 2010 r. wielkość poborów rzeczywistych z ujęć zlokalizowanych
w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica wyniosła 1 952,01 m3/d, tj. 712 483,9 m3/rok
(wielkość dotyczy poborów z 35 punktów zlokalizowanych w rejonie wodno-gospodarczym
A-Gowienica). Wielkości poborów wód podziemnych, po uwzględnienie poborów wód
podziemnych z ujęć zlokalizowanych w pobliżu działu wodnego, wyniosła w 2010 r.
2 573,85 m3/d, tj. 939 456,94 m3/rok.
Strukturę użytkowania wód podziemnych w latach 2008 – 2010, w podziale na trzy
kategorie, przedstawiono w tabeli 13 i 14 oraz na rysunku 14.
Tabela 13. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w latach 2008 – 2010 w podziale na kategorie użytkowania

Pobór rzeczywisty rejestrowany

Kategorie
użytkowania

2008
3

2009
3

2010
3

m /rok

%

m /rok

%

m /rok

%

587 693,11

77,48

550 034,35

86,26

588 857,90

82,65

2 839,00

0,37

50,58

0,01

24 163,00

3,39

Inne

167 956,41

22,14

87 598,58

13,74

99 463,00

13,96

Suma

758 488,52

100

637 683,51

100

712 483,90

100

Zaopatrzenie
ludności
Przemysł spożywczy
i farmaceutyczny
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Tabela 14. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w latach 2008 – 2010 w podziale na kategorie użytkowania
z uwzględnieniem ujęć zlokalizowanych w strefie wododziałowej

Pobór rzeczywisty rejestrowany

Kategorie
użytkowania

2008
3

2009
3

2010
3

m /rok

%

m /rok

%

m /rok

%

765 486,16

82,36

714 440,52

89,59

824 751,70

87,79

5 152,20

0,55

4 849,64

0,61

27 307,64

2,91

Inne

158 788,84

17,08

78 180,83

9,80

87 397,60

9,30

Suma

929 423,30

100

797 470,99

100

939 456,94

100

Zaopatrzenie
ludności
Przemysł spożywczy
i farmaceutyczny

Ryc 14. Struktura użytkowania wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica w 2010 r.

Zdecydowana większość wsi i miejscowości w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica
jest zwodociągowana. Wielkości poboru nieopomiarowanego (zwykłe korzystanie z wód
podziemnych na podstawie danych z bazy województw oraz zastosowania współczynnika
proporcjonalności, stan na 2007 r.) dla JCWPd nr 2, która obejmuje rejon wodnogospodarczy A-Gowienica, oceniono na 142 601 m3/rok, tj. 0,00452 m3/s.
W związku z powyższym w bilansie nie został uwzględniony szacunkowy nierejestrowany
pobór wód podziemnych, uwzględniono informacje na temat wielkości poborów
rejestrowanych, przekazane przez Zamawiającego.
Większość użytkowników wód podziemnych jest zlokalizowanych z zlewni Górnej
Gowienicy wraz ze Stepnicą – 78% wszystkich poborów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym A-Gowienica.
Szczegółowy podział wielkości poborów wód w poszczególnych wydzielonych
podrejonach wodno-gospodarczych przedstawiono w rozdziale 9.3.5.
49

„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy”

9. Bilans wodno-gospodarczy dla zlewni Gowienicy
9.1.

Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych zlewni Gowienicy

9.1.1. Opis modelu bilansowego wód powierzchniowych

Aplikacja komputerowa (model bilansu wód powierzchniowych) została wykonana na
bazie programu MS Excel w języku Visual Basic for Applications (VBA).
Aplikacja do bilansu wód powierzchniowych umożliwia m.in.:
dodawanie nowych użytkowników,
usuwanie istniejących użytkowników,
zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących,
symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy
i jakościowy wód powierzchniowych w zlewni,
obliczanie wartości przepływów nienaruszalnych 4 metodami z możliwością
korygowania wartości przepływów poprzez zastosowanie współczynnika,
przeprowadzenie

obliczeń

bilansowych

dla

dowolnego

przyjętego

stanu

gospodarowania wodą z uwzględnieniem zmian warunków meteorologicznych (stawy
karpiowe)

a

także

odcinkową

korektą

przepływu

nienaruszalnego

(stawy

przepływowe),
przeprowadzenie

obliczeń

bilansowych

dla

dowolnego

przyjętego

stanu

gospodarowania wodą w zlewni w warunkach prognozowanych zmian klimatycznych,
zmianę stężeń BZT5, Nog, Pog w przekrojach bilansowych zlewni będących punktami
monitoringu jakości wód,
sporządzenie wykresów przepływów gwarantowanych, przepływów nienaruszalnych,
gwarantowanych

zasobów zwrotnych

i bezzwrotnych,

stężeń

i ładunków

zanieczyszczeń, chłonności rzeki (wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń),
tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych
w zlewni.
Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w załączonym do Aplikacji dokumencie – Instrukcja
aplikacji bilansowych.
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9.1.2. Przyjęte założenia

Przepływy obliczeniowe
Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych zlewni Gowienicy został
wykonany z krokiem dekadowym na podstawie danych o przepływach z wielolecia 1983 –
1999 w trzech przekrojach wodowskazowych:
Bodzęcin na rzece Stepnicy,
Łożnica na rzece Gowienicy,
Widzieńsko na rzece Gowienicy.
Wielkości przepływów dekadowych w przekrojach wodowskazowych przedstawiono
w załączniku nr 1. Wielkości przepływów dekadowych Qi w przekrojach innych niż przekroje
wodowskazowe

obliczono

na

podstawie

wielkości

przepływów

w

przekrojach

wodowskazowych:
Bodzęcin na rzece Stepnicy dla przekrojów bilansowych rzeki Stepnicy oraz rzeki
Gowienicy powyżej ujścia Stepnicy (Górna Gowienica – z uwagi na podobny charakter
zlewni),
Bodzęcin na rzece Stepnicy oraz Łożnica na rzece Gowienicy dla przekrojów
bilansowych rzeki Gowienicy na odcinku od ujścia Stepnicy do przekroju
wodowskazowego Łożnica,
Łożnica oraz Widzieńsko na rzece Gowienicy dla przekrojów bilansowych rzeki
Gowienicy poniżej przekroju wodowskazowego Widzieńsko
wg następujących formuł:
dla przekrojów bilansowych rzeki Stepnicy, dla przekrojów bilansowych rzeki
Gowienicy od źródeł do ujścia Stepnicy oraz dla ich dopływów:

gdzie:
QiWB – wielkość przepływu w przekroju wodowskazowym Bodzęcin w dekadzie i [m3/s],
AWB – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Bodzęcin –
AWB=150,6 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym,

dla przekrojów bilansowych:
 rzeki Gowienicy na odcinku od ujścia Stepnicy do Gowienicy do przekroju
Łożnica:
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 dopływów rzeki Gowienicy na odcinku jw.:

gdzie:
QiWB – wielkość przepływu w przekroju wodowskazowym Bodzęcin w dekadzie i [m3/s],
QiUS – wielkość przepływu w przekroju Gowienicy poniżej ujścia Stepnicy [m3/s],
AUS – powierzchnia zlewni rzeki Gowienicy w miejscu ujścia Stepnicy– Aus= 187,5 [km2],
AWB – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Bodzęcin –
AWB=150,6 [km2],
QiWŁ – wielkość przepływu w przekroju wodowskazowym Łożnica w dekadzie i [m3/s],
AWŁ – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Łożnica – AWŁ=
237,5 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym,

dla przekrojów bilansowych:
 rzeki Gowienicy na odcinku od przekroju Łożnica do ujścia:

 dopływów rzeki Gowienicy na odcinku jw.:

gdzie:
QiWŁ – wielkość przepływu w przekroju wodowskazowym Łożnica w dekadzie i [m3/s],
AWŁ – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Łożnica
– AWŁ= 237,5 [km2],
QiWW – wielkość przepływu w przekroju wodowskazowym Widzieńsko w dekadzie i [m3/s],
AWW – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Widzieńsko –
AWW= 322,5 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym.

Uwaga: Przeliczone wartości przepływów dekadowych w przekrojach sąsiednich do
wodowskazowych charakteryzują się dużą dokładnością obliczeniową. Przeliczone wartości
przepływów dekadowych w przekrojach innych, zwłaszcza w odcinkach źródłowych cieków
głównych oraz dopływowych niższego rzędu, mogą być obarczone błędem.

Po zapoznaniu się z częściowymi wynikami pracy „Wpływ zmian klimatu na
środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski
dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego), które są w trakcie
opracowywania przez IMGW-PIB, nie przewiduje się znaczących zmian klimatycznych
w zlewni Gowienicy. Mimo to, w aplikacji dla bilansu wodno-gospodarczego zlewni
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Gowienicy, z uwagi na hipotetyczną możliwość zaistnienia takich zmian, wprowadzono
dodatkową funkcjonalność umożliwiającą uwzględnienie zmiany wielkości zasobów wodnych
w zlewni. Bilans wodno-gospodarczy oparty jest na 17-to letnim ciągu historycznym danych
wodowskazowych. Aplikacja dla opracowania bilansu posiada funkcję korygującą te zasoby.
Korekta zasobów powinna być oparta o udowodnione analizami zmiany klimatyczne.

Użytkownicy wód powierzchniowych
Analizując użytkowników uwzględniano pobory i zrzuty użytkowników wynikające
z uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych (wielkość poboru i zrzutu oraz lokalizację).
Wielkości te porównywane są (zgodnie z zasadami bilansu dynamicznego) z dekadowymi
przepływami rozpatrywanego cieku.
W wyniku analizy wielkości poborów i zrzutów użytkowników zdecydowano
o komasacji (grupowaniu) użytkowników (zwłaszcza stawów rybnych) leżących w górnych
odcinkach Gowienicy i Stepnicy, ich dopływów oraz w miejscach gdzie wielkości poborów
i zrzutów podawane są z dokładnością 0,001 m3/s i często ich wartość jest zbliżona do
wielkości 0,001 m3/s. Ponieważ dane wodowskazowe podawane są z dokładnością do
0,01 m3/s komasacja poborów i zrzutów jest celowa i nie powoduje błędów obliczeniowych.
Komasacja użytkowników dotyczy głównie rzeki Leśnicy (prawy dopływ Stepnicy), gdzie
użytkownicy są nierozdzielni z powodu wspólnych harmonogramów pracy i należy ich
traktować jako zależnych od siebie w ramach małego systemu wodno-gospodarczego.
Zestawienie użytkowników wód powierzchniowych zawiera załącznik nr 5.
W związku z ryzykiem popełnienia błędu obliczeniowego (zgodnie z uwagą
w rozdziale Przepływy obliczeniowe) przy przenoszeniu wartości przepływów obliczeniowych
na przekroje bilansowe o małej powierzchni zlewni (odcinki źródłowe Stepnicy i Gowienicy
oraz dopływy niższego rzędu) zdecydowano o lokalizacji użytkowników skomasowanych
dopływów rzek głównych w miejsce ujścia dopływów do rzeki głównej (ryc. 15, 16). Taka
lokalizacja prawdopodobnie poprawia wyniki bilansu, nie zmienia jednak charakterystyki
globalnej całej zlewni. Wobec dostępności danych w chwili opracowywania bilansu, nie
istnieją obecnie lepsze sposoby bilansowania zasobów. Zatem tak skonstruowany bilans
należy uznać za właściwy i stanowiący podstawę do szacowania zasobów rzeki Stepnicy
i Gowienicy.
Pozostałych użytkowników zlokalizowano w miejscach rzeczywistych poborów
i zrzutów.
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Ryc 15. Lokalizacja ujęć wód powierzchniowych w zlewni Gowienicy wraz z lokalizacją użytkowników
skomasowanych
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Ryc 16. Lokalizacja punktów zrzutu ścieków w zlewni Gowienicy wraz z lokalizacją użytkowników
skomasowanych

Zmienność zapotrzebowania na wodę związana ze zmianą warunków
meteorologicznych
W zlewni rzeki Gowienicy funkcjonują użytkownicy, dla których ustalano sztywne
zasady poborów i zrzutów, w związku ze wspólnym gospodarowaniem zasobami wodnymi
przez wielu użytkowników. Dotyczy to głównie stawów karpiowych na rzece Leśnicy, gdzie w
pozwoleniach wodnoprawnych wskazano konkretne daty i czasy trwania poborów dla 1szego napełnienia oraz poborów dla uzupełnienia stanu wody w stawach w okresie ich
funkcjonowania w roku hodowlanym.
Z uwagi na zmienność warunków meteorologicznych (zwłaszcza zmienny czas spływów
pozimowych napełniających stawy) w aplikacji dla bilansu wodno-gospodarczego zlewni
Gowienicy

wprowadzono

funkcję

napełniania

stawów

w

okresie

rzeczywistych

podwyższonych w okresie wiosennym spływów oraz przenoszenia powstałych w trakcie
eksploatacji stawów deficytów (niepełne napełnienie, wzmożone parowanie, wzmożona
infiltracja, awaria) na okresy (dekady) późniejsze w roku hodowlanym.
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Przekroje bilansowe
Wybrane do obliczeń przekroje bilansowe wynikają z analizy struktury sieci rzecznej,
lokalizacji punktów poboru wody i zrzutów ścieków, położenia wodowskazów i punktów
monitoringu jakościowego oraz oddziaływania obiektów hydrotechnicznych.
Przekroje bilansowe są zlokalizowane na rzece Gowienicy (39 przekrojów) oraz na jej
dopływie – rzece Stepnicy (18 przekrojów).
Zestawienie wszystkich przekrojów bilansowych w zlewni Gowienicy zawarto
w poniższej tabeli.
Tabela 15. Zestawienie przekrojów bilansowych w zlewni Gowienicy
Nazwa rzeki Identyfikator

Kilometr
cieku

Powierzchnia
zlewni

Nazwa przekroju bilansowego

Stepnica

S1

33,543

0,822

Źródło

Stepnica

S3

27,373

37,155

Leśnica ze źródłowym odcinkiem Stepnicy

Stepnica

S4

27,100

37,306

Komunalna oczyszczalnia ścieków - UMiG Maszewo

Stepnica

S5

24,620

40,215

Anna i Tomasz Siuda (dawna Gorzelnia)

Stepnica

S6

17,800

61,773

Wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów

Stepnica

S7

14,918

65,959

Powyżej Dopływu z jez. Węgorzyce

Stepnica

S8

14,918

70,929

S9

11,695

76,990

Poniżej Dopływu z jez. Węgorzyce
Wiejska oczyszczalnia ścieków SM Osina - PUWiS
Nowogard

Stepnica

S10

10,764

77,488

Powyżej Pileszy

Stepnica

S11

10,764

116,227

Poniżej Pileszy

Stepnica

S12

8,640

119,908

Wiejska oczyszczalnia ścieków - PUWiS Nowogard

Stepnica

S13

5,458

124,966

Powyżej Kanału Kościuszki

Stepnica

S14

5,458

137,337

Poniżej Kanału Kościuszki

Stepnica

S15

4,617

137,741

Powyżej dopływu spod Redostowa

Stepnica

S16

4,617

145,747

Poniżej Dopływu Spod Rdostowa

Stepnica

S17

1,490

146,640

Punkt monitoringu w m. Bodzęcin

Stepnica

S18

0,635

150,645

Wodowskaz Bodzęcin

Stepnica

S19

0,000

150,755

Ujście do Gowienicy

Gowienica

G1

51,095

0,677

Źródło

Gowienica

G2

48,300

4,213

Wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Lokator" Mosty

Gowienica

G3

45,597

8,929

Powyżej dopływu spod Burowa

Gowienica

G4

45,597

20,633

Poniżej Dopływu spod Burowa

Gowienica

G5

42,840

26,400

Kompleks 1144 - JW. 1906 Wałcz

Gowienica

G6

38,160

36,759

Powyżej Stepnicy

Gowienica

G7

38,160

187,514

Poniżej Stepnicy

Gowienica

G8

34,467

197,746

Powyżej Dopływu z Węgorzy

Gowienica

G9

34,467

209,133

Poniżej Dopływu z Węgorzy

Gowienica

G10

31,802

215,158

Powyżej Dopływu w Biebrówku

Gowienica

G11

31,802

224,786

Poniżej Dopływu w Biebrówku

Gowienica

G12

29,228

228,383

Powyżej Dopływu z Żychlikowa

Stepnica
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Gowienica

G13

29,228

235,410

Poniżej Dopływu z Żychlikowa

Gowienica

G14

26,670

237,241

Jaz Hodyła-Wachholz Halina - pobór

Gowienica

G15

26,570

237,356

Jaz Hodyła-Wachholz Halina-zrzut

Gowienica

G16

26,450

237,518

Wodowskaz Łożnica

Gowienica

G17

25,950

242,811

Wiejska oczyszczalnia ścieków - PUWiS Nowogard

Gowienica

G18

24,550

249,641

Budynek mieszkalny - UG Przybiernów

Gowienica

G19

24,480

249,760

Punkt monitoringu w m. Budzieszowice

Gowienica

G20

23,224

251,738

Powyżej Dopływu z Puszczy Goleniowskiej

Gowienica

G21

23,224

269,444

Poniżej Dopływu z Puszczy Goleniowskiej

Gowienica

G22

22,640

273,172

Leśniczówka Babigoszcz - Nadleśnictwo Goleniów

Gowienica

G23

19,815

276,229

Stacja paliw nr 971 PKN Orlen - wylot nr 1

Gowienica

G24

18,298

277,243

Powyżej Strugi Henrykowskiej

Gowienica

G25

18,298

298,889

Poniżej Strugi Henrykowskiej

Gowienica

G26

18,096

298,916

Powyżej Strugi Dzieszkowskiej

Gowienica

G27

18,096

311,805

G28

17,690

311,902

Poniżej Strugi Dzieszkowskiej
Zajazd "Stary Młyn" - Prywatne Przedsiębiorstwo
Turystyczne "Pomerania"

G29

12,690

322,467

G30

12,360

322,898

Wodowskaz Widzieńsko
Wiejska oczyszczalnia ścieków - Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno-Usługowe Sp. J. B.
Daszkiewicz, T. Woźny

Gowienica

G31

9,417

326,401

Powyżej Świdnianki

Gowienica

G32

9,417

345,405

Poniżej Świdnianki

Gowienica

G33

4,950

351,592

Punkt monitoringu ujście do Roztoki Odrzańskiej

Gowienica

G34

2,312

352,215

Powyżej Kanału Kłosowicza

Gowienica

G35

2,312

361,746

Gowienica
Gowienica
Gowienica

G36

1,365

361,800

Poniżej Kanału Kłosowicza
Komunalna oczyszczalnia ścieków - Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno Usługowe Sp.
Jawna

Gowienica

G37

0,520

361,897

Powyżej Starej Strugi

Gowienica

G38

0,520

371,304

Poniżej Starej Strugi

Gowienica

G39

0,000

371,353

Ujście do Zalewu Szczecińskiego

Gowienica

Przepływy naturalne w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy, wynikające
z przyrodniczych procesów zachodzących w jej obszarze
Wielkości przepływów dekadowych naturalnych w przekrojach bilansowych
wodowskazowych zestawiono w załączniku nr 1. Przeliczenie ich na inne przekroje bilansowe
w ramach aplikacji komputerowej odbywa się wg zasad określonych w rozdziale: Przepływy
obliczeniowe.
Wielkości przepływów naturalnych gwarantowanych w przekrojach bilansowych zlewni
Gowienicy, wynikające z przyrodniczych procesów zachodzących w jej obszarze zestawiono
w załączniku nr 6. Wartości przepływów podano z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
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Z uwagi na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stosowanie zaokrągleń do 2
miejsc po przecinku.

Przepływy nienaruszalne w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy
Przepływy nienaruszalne w przekrojach zlewni Gowienicy zostały wyznaczone
czterema metodami:
Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k,
Metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego,
Metoda małopolska Stochlińskiego,
Metoda

Kostrzewy

wg

kryterium

hydrobiologicznego,

z

uwzględnieniem

współczynnika k dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego
Wielkości przepływu nienaruszalnego QN w przekrojach oblicza się zgodnie z metodyką H.
Kostrzewy w oparciu o przepływ SNQ, typ hydrologiczny rzeki i powierzchnię zlewni.

gdzie:
QN – przepływ nienaruszalny [m3/s],
k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki oraz powierzchni zlewni,
SNQ – przepływ minimalny z wielolecia [m3/s].

Cała zlewnia Gowienicy należy do typu nizinnego, powierzchnia zlewni wynosi < 1000 km2,
zatem wartość współczynnika k = 1.
Dla zlewni Gowienicy przepływ nienaruszalny wg metody Kostrzewy dla kryterium
hydrobiologicznego:
QN = SNQ
Dla potrzeb niniejszego opracowania wyznaczono wartości przepływów nienaruszalnych
w przekrojach wodowskazowych w oparciu o wieloletnie ciągi wartości przepływów
dobowych dla tych wodowskazów.
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Tabela 16. Zestawienie wielkości przepływów nienaruszalnych, w przekrojach wodowskazowych, metodą
Kostrzewy dla kryterium hydrobiologicznego

Nazwa rzeki
Wodowskaz
Miesiąc
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Stepnica
Bodzęcin
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Gowienica
Gowienica
Łożnica
Widzieńsko
3
Przepływ nienaruszalny [m /s]
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58
0,35
0,58

Dla pozostałych przekrojów bilansowych w zlewni (poza przekrojami wodowskazowymi)
wartości przepływów nienaruszalnych obliczono wg poniższych formuł, uwzględniających
wartości przepływów nienaruszalnych dla przekrojów wodowskazowych (zależność liniowa):
Dla przekrojów bilansowych rzeki Stepnicy, dla przekrojów bilansowych rzeki
Gowienicy od źródeł do ujścia Stepnicy oraz dla ich dopływów:

gdzie:
QNWB – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy
w przekroju wodowskazowym Bodzęcin - QNWB =0,25 [m3/s],
AWB – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Bodzęcin –
AWB=150,6 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym,

Dla przekrojów bilansowych:
 rzeki Gowienicy na odcinku od ujścia Stepnicy do Gowienicy do wodowskazu
Łożnica:

 dopływów rzeki Gowienicy na odcinku jw.:
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gdzie:
QNWB – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy
w przekroju wodowskazowym Bodzęcin - QNWB =0,25 [m3/s],
QNUS – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy w przekroju
poniżej ujścia Stepnicy do Gowienicy [m3/s],
AUS – powierzchnia zlewni rzeki Gowienicy w miejscu ujścia Stepnicy– Aus= 187,5 [km2],
AWB – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Bodzęcin –
AWB=150,6 [km2],
QNWŁ – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy w przekroju
wodowskazowym Łożnica - QNWŁ =0,35 [m3/s],
AWŁ – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Łożnica – AWŁ=
237,5 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym,

Dla przekrojów bilansowych:
 rzeki Gowienicy na odcinku od przekroju wodowskazowego Łożnica do ujścia:

 dopływów rzeki Gowienicy na odcinku jw.:

gdzie:
QNWŁ – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy w przekroju
wodowskazowym Łożnica - QNWŁ =0,35 [m3/s],
AWŁ – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Łożnica
– AWŁ= 237,5 [km2],
QNWW – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy
w przekroju wodowskazowym Widzieńsko - QNWW =0,58 [m3/s],
AWW – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Widzieńsko –
AWW= 322,5 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym.

Metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego
Przepływ nienaruszalny według kryterium rybacko-wędkarskiego określa się na podstawie
analizy średnich niskich miesięcznych przepływów w poszczególnych fazach życia gatunków
ryb typowych dla danego środowiska wodnego.
Przepływ nienaruszalny według kryterium rybacko-wędkarskiego jest to przepływ, który
zapewnia warunki przeżywalności dla dominujących gatunków ryb.
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Przepływ nienaruszalny w poszczególnych okresach jest określany wg wzorów:

gdzie:
Qnh – przepływ nienaruszalny dla metody H. Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego
dla okresu tarła, wzrostu i przezimowania ryb,
XI, XII, ………………. – naturalny najniższy miesięczny przepływ z wielolecia w kolejnych
miesiącach roku.

Obliczone wielkości przepływów nienaruszalnych dla przekrojów wodowskazowych dla
Metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego przedstawiono poniższej tabeli.

Tabela 17. Zestawienie wielkości przepływów nienaruszalnych wg kryterium rybacko-wędkarskiego
w przekrojach wodowskazowych

Nazwa rzeki
Wodowskaz
Miesiąc
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Stepnica
Bodzęcin
0,34
0,34
0,39
0,39
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,34

Gowienica
Gowienica
Łożnica
Widzieńsko
3
Przepływ nienaruszalny [m /s]
0,51
0,76
0,51
0,76
0,60
0,82
0,60
0,82
0,64
1,05
0,64
1,05
0,64
1,05
0,64
1,05
0,64
1,05
0,64
1,05
0,64
1,05
0,51
0,76

Dla pozostałych przekrojów bilansowych w zlewni (poza przekrojami wodowskazowymi)
wartości przepływów nienaruszalnych obliczono wg formuł przedstawionych przy opisie
metody Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k,
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uwzględniając wartości przepływów nienaruszalnych dla przekrojów wodowskazowych
według analizowanej metody (zależność liniowa).

Metoda małopolska T. Stochlińskiego
Opis zastosowania metody małopolskiej T. Stochlińskiego:
przepływ nienaruszalny Qnh m.mał. powinien być zmienny w ciągu roku i ustalany
z uwzględnieniem najbardziej krytycznej fazy życia ryb (tarło) oraz okresów niskiego
poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie (najwyższe temperatury),
w przypadku w/w faz krytycznych Qnh m.mał. jest sumą przepływu podstawowego
(bazowego) i pomocniczego (szczególnego zwiększenia przepływu przy wykorzystaniu
współczynnika pomocowego K).
Wartość przepływu nienaruszalnego Qnh m.mał. wyznaczono na podstawie wzoru:

gdzie:
NNMQ – naturalny najniższy miesięczny przepływ z wielolecia,
SNMQ – naturalny średni niski miesięczny przepływ z wielolecia,
m – miesiąc w roku,
i – okres fazy życia ryb,
K – współczynnik pomocowy.

Zgodnie z propozycją T. Stochlińskiego współczynnik pomocowy K = 0,15.
Przyjęto, że:
okres tarła przypada na okres od października do grudnia,
okres najbardziej zagrożony niską zawartością tlenu to lipiec i sierpień.
Obliczone wielkości przepływów nienaruszalnych wg metody dla przekrojów wodowskazowych przedstawiono poniższej tabeli.
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Tabela 18. Zestawienie wielkości przepływów nienaruszalnych wg Stochlińskiego w przekrojach
wodowskazowych

Nazwa rzeki
Wodowskaz
Miesiąc
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Stepnica
Bodzęcin
0,35
0,49
0,65
0,60
0,74
0,65
0,43
0,29
0,24
0,23
0,28
0,28

Gowienica
Gowienica
Łożnica
Widzieńsko
3
Przepływ nienaruszalny [m /s]
0,60
1,04
0,73
1,03
1,01
1,28
0,94
1,25
1,10
1,50
1,02
1,40
0,58
0,75
0,45
0,66
0,37
0,58
0,34
0,54
0,38
0,58
0,46
0,76

Dla pozostałych przekrojów bilansowych w zlewni (poza przekrojami wodowskazowymi)
wartości przepływów nienaruszalnych obliczono wg formuł przedstawionych przy opisie
metody Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k,
uwzględniając wartości przepływów nienaruszalnych dla przekrojów wodowskazowych
według analizowanej metody (zależność liniowa).

Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, z uwzględnieniem współczynnika k
dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Wielkości przepływu nienaruszalnego QN w przekrojach wg metody jw. oblicza się w oparciu
o wzór:

gdzie:
QN – przepływ nienaruszalny [m3/s],
SNQ – przepływ minimalny z wielolecia [m3/s],
k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki, jako funkcja spływów jednostkowych przy
przepływie średnim rocznym z wielolecia wg poniższej zależności opracowanej przez Mrozińskiego
(2012):

k

(a b * SSq ) * e
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gdzie:
SSq – spływ jednostkowy z wielolecia dla SSQ [dm3/s],

SSQ - przepływ średni z wielolecia [m3/s],
A - powierzchni zlewni [km2],

Parametry: a = 0,434; b = 0,0283; c = 0,653; s =700
Dla potrzeb niniejszego opracowania wyznaczono wartości przepływów nienaruszalnych dla
przekrojów bilansowych w przekrojach wodowskazowych w oparciu o wieloletnie ciągi
wartości przepływów dobowych dla metody jw. ze zmiennym współczynnikiem k dla regionu
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego .

Tabela 19. Zestawienie wielkości przepływów nienaruszalnych wg kryterium Kostrzewy z uwzględnieniem
współczynnika k dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Nazwa przekroju
Bodzęcin na Stepnicy
Łożnica na
Gowienicy
Widzieńsko na
Gowienicy

A

SNQ

SSQ

[km ]

3

[m /s]

3

[m /s]

[dm /s/km ]

150,6

0,25

0,84

5,6

1,23

0,31

237,5

0,35

1,40

5,9

1,22

0,42

322,5

0,58

1,92

5,9

1,19

0,70

2

SSq
3

2

k

QN
3

[m /s]

Dla innych przekrojów bilansowych w zlewni rzeki wartości SSQ i SNQ jako wyjściowych dla
wyliczenia wartości przepływu nienaruszalnego oblicza się wg następujących formuł
uwzględniających wartości przepływów SSQ i SNQ dla przekrojów wodowskazowych
(zależność liniowa).
Dla przekrojów bilansowych rzeki Stepnicy, dla przekrojów bilansowych rzeki
Gowienicy od źródeł do ujścia Stepnicy oraz ich dopływów:

gdzie:
QWB – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju wodowskazowym Bodzęcin,
AWB – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Bodzęcin –
AWB=150,6 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym,
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Dla przekrojów bilansowych:
 rzeki Gowienicy na odcinku od ujścia Stepnicy do Gowienicy do przekroju
wodowskazowego Łożnica:

 dopływów rzeki Gowienicy na odcinku jw.:

gdzie:
QWB – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju wodowskazowym Bodzęcin,
QUS – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju rzeki Gowienicy poniżej ujścia Stepnicy,
AUS – powierzchnia zlewni rzeki Gowienicy w miejscu ujścia Stepnicy– Aus= 187,5 [km2],
AWB – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Bodzęcin –
AWB=150,6 [km2],
QWŁ – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju wodowskazowym Łożnica,
AWŁ – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Łożnica – AWŁ=
237,5 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym,

Dla przekrojów bilansowych:
 rzeki Gowienicy na odcinku od przekroju wodowskazowym Łożnica do ujścia:

 dopływów rzeki Gowienicy na odcinku jw.:

gdzie:
QWŁ – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju wodowskazowym Łożnica,
AWŁ – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Łożnica
– AWŁ= 237,5 [km2],
QWW – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju wodowskazowym Widzieńsko,
AWW – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Widzieńsko –
AWW = 322,5 [km2],
A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym.

Wartości przepływów średnich i nienaruszalnych dla wszystkich przekrojów bilansowych
zlewni Gowienicy przedstawiono w załączniku nr 7.
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przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Z uwagi na dokładność danych
wodowskazowych zaleca się stasowanie zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku.

9.1.3. Ocena zasobów wód powierzchniowych wynikająca z bilansu ilościowego

Poniżej przedstawiono wyniki bilansu ilościowego wód powierzchniowych dla czterech
wariantów:
wariant podstawowy,
wariant ze zmniejszonym przepływem nienaruszalnym dla stawu pstrągowego,
wariant uwzględniający przenoszenie powstałych w trakcie eksploatacji stawów
karpiowych deficytów napełnienia na kolejne okresy w trakcie roku hodowlanego,
wariant ze zmniejszonym przepływem nienaruszalnym dla stawu pstrągowego wraz
z wariantem uwzględniającym przenoszenie powstałych w trakcie eksploatacji
stawów karpiowych deficytów napełnienia na kolejne okresy w trakcie roku
hodowlanego.

Wariant podstawowy:
Dla analizy zasobów wodnych w zlewni Gowienicy wykonano obliczenie bilansu
wodno-gospodarczego dla wariantu podstawowego uwzględniającego:
wartości przepływów nienaruszalnych metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k = 1,
komasację użytkowników wg wcześniej przyjętych założeń,
wielkości poborów i zrzutów oraz ich czas trwania (przed komasacją) wg aktualnych
pozwoleń wodnoprawnych,
Przy tak przyjętym sposobie gospodarowania zasobami określono:
wielkości średnie deficytów przepływu nienaruszalnego oraz poborów [m3/s, m3/d],
gwarancje uzyskania założonych wartości przepływów nienaruszalnych oraz poborów
[%],
stopień zaspokojenia potrzeb (poborów) [%].
Analiza wyników (wg załącznika nr 8 – zakładka: wariant podstawowy):
Przepływ nienaruszalny zagwarantowany jest na poziomie (średnio) 94%, przy czy
najniższa gwarancja występuje na odcinku dolnym Gowienicy (gwarancja minimalna
na poziomie ok. 92%). Wynika to z tendencji wyrównywania wartości przepływów
wraz z biegiem cieku oraz wpływu wielkości poborów na odcinkach powyżej.
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Pobory wody zagwarantowane są na poziomie (średnio) 91%, deficyt poborów
globalny (sumaryczny wszystkich użytkowników) wynosi 0,07 m3/s oraz 6 350 m3/d.
Największy deficyt występuje w przekroju poboru stawu przepływowego w km
26,670 rzeki Gowienicy i wynosi średnio 0,07 m3/s oraz 5 833 m3/d. Stopień
zaspokojenia potrzeb użytkownika jest na poziomie 83,1%, gwarancja uzyskania
poboru na poziomie 70,3%. Związane jest to z wielkością poboru dla stawu
w stosunku do przepływu nienaruszalnego, odpowiednio 0,40 / 0,35 m 3/s. Taka
zależność uniemożliwia pełny pobór wody w okresach przepływów niskich oraz
zbliżonych do niskich.
Dla pozostałych użytkowników (poborów) gwarancja poboru wynosi 88,7 - 100% i jest
spowodowana brakiem zasobów w okresach przepływów minimalnych, kiedy
większość przepływu w cieku zaspakaja potrzeby przepływu nienaruszalnego oraz
w przypadku stawów karpiowych ze sztywnym harmonogramem poborów wody dla
1-szego napełnienia.
Wnioski:
Dla poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników proponuje się:
dla stawu przepływowego obniżenie wartości przepływu nienaruszalnego (zgodnie
z Rozporządzeniem dla Regionu wodnego) na odcinku cieku pomiędzy poborem
i zrzutem do wartości 50% wartości wymaganej,
dla stawów karpiowych uzupełnienie niedoborów stanów wód w stawach w ciągu
roku hodowlanego w okresach podwyższonych przepływów poprzez wprowadzenie
harmonogramów napełnień i zrzutów w zależności od aktualnych warunków
meteorologicznych (dotyczy to także 1-szego napełnienia),
dla pozostałych użytkowników, z uwagi na ich charakter i wielkość planowanych
poborów, nie przewiduje się specjalnych zmian w sposobie gospodarowania.

Wariant ze zmniejszonym przepływem nienaruszalnym dla stawu pstrągowego:
Dla analizy zasobów wodnych wariantu gospodarowania wodą ze zmniejszonym przepływem
nienaruszalnym dla stawu pstrągowego (pozostałe założenia jak w wariancie podstawowym)
wykonano obliczenie bilansu wodno-gospodarczego.
Analiza wyników (wg załącznika nr 8 – zakładka: stawy pstrągowe):
Obniżenie wartości przepływu nienaruszalnego na odcinku pomiędzy punktem
poboru do stawów i punktem zrzutu z nich powoduje poprawę gwarancji uzyskania
wartości poboru założonego z 70,3% do 81,9% oraz zmniejszenie deficytów średnich
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z wielolecia dla poboru z 5 833 m3/d do 2 310 m3/d (stopień zaspokojenia potrzeb
poboru – wzrost z 83,1% do 93,3%).
Gospodarowanie wodą w zlewni nie powoduje zmian w zasobach zlewni i nie zmienia
warunków funkcjonowania innych użytkowników.

Wariant uwzględniający przenoszenie powstałych w trakcie eksploatacji stawów
karpiowych deficytów napełnienia na kolejne okresy w trakcie roku hodowlanego:
Dla analizy zasobów wodnych wariantu uwzględniającego możliwość uzupełnienia
deficytów napełnień stawów karpiowych w innych okresach ich pracy niż wynikające
z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych (pozostałe założenia jak w wariancie
podstawowym) wykonano obliczenie bilansu wodno-gospodarczego.
Analiza wyników (wg załącznika nr 8 – zakładka: stawy karpiowe):
Wprowadzenie elastycznego sytemu zaspakajania potrzeb użytkowników (stawów
karpiowych), poprzez uzupełnienie niezrealizowanych poborów w okresach
następnych, powoduje poprawę ich bilansu wodno-gospodarczego. Łączny deficyt
dobowy poborów ulega zmniejszeniu z 302 m3/d do 140 m3/d (spadek o ok. 55%).
W wyniku zasad jw. następuje minimalne (obliczeniowe) zmniejszenie gwarancji
pokrycia potrzeb innych użytkowników w zlewni w przekrojach bilansowych poniżej
(w tym przepływu nienaruszalnego). Należy jednak liczyć się ze zwiększoną wówczas
infiltracją ze stawów, która to powiększy zasoby dyspozycyjne w przekrojach poniżej
i niedobór obliczeniowy ulegnie zmniejszeniu.

Wariant ze zmniejszonym przepływem nienaruszalnym dla stawu pstrągowego wraz
z wariantem uwzględniającym przenoszenie powstałych w trakcie eksploatacji stawów
karpiowych deficytów napełnienia na kolejne okresy w trakcie roku hodowlanego
Dla analizy zasobów wodnych wariantu gospodarowania wodą jw. wykonano obliczenie
bilansu wodno-gospodarczego.
Analiza wyników (wg załącznika nr 8 – zakładka: stawy pstrągowe i karpiowe):
Wprowadzenie elastycznego sytemu zaspakajania potrzeb użytkowników oraz
zmniejszenie przepływu nienaruszalnego w przekroju poboru dla stawów
przepływowych powoduje globalne obniżenie deficytów poborów w zlewni
z 6 350 m3/d do 2 685 m3/d (tj. o ok. 60%).
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W załączniku 8 podano wartości przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
Z uwagi na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stasowanie zaokrągleń do 2
miejsc po przecinku.

Zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy,
o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100%
Zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy,
o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100%, przedstawiono w załączniku nr 9.
W załączniku podano wartości przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Z uwagi
na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stosowanie zaokrągleń do 2 miejsc po
przecinku.
Wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych oszacowano z uwzględnieniem
przepływu nienaruszalnego metodą Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego (k = 1) oraz
wartości poborów i zrzutów wg aktualnych pozwoleń wodnoprawnych dla podstawowego
wariantu gospodarowania wodą.
Analiza wyników bilansu:
Dla zlewni rzeki Gowienicy praktycznie brak jest zasobów dyspozycyjnych zwrotnych
na poziomie gwarancji 100 – 90%.
Dla zlewni rzeki Stepnicy w przekroju wodowskazowym Bodzęcin zasoby
dyspozycyjne zwrotne na poziomie:
- 90% wynoszą 0,04 m3/s, co stanowi ok. 15% wartości SNQ = 0,25 m3/s,
- 80% wynoszą 0,14 m3/s, co stanowi ok. 50% wartości SNQ = 0,25 m3/s,
- 70% wynoszą 0,23 m3/s, co stanowi ok. 90% wartości SNQ = 0,25 m3/s,
- 60% wynoszą 0,34 m3/s, co stanowi ok. 140% wartości SNQ = 0,25 m3/s,
- 50% wynoszą 0,44 m3/s, co stanowi ok. 170% wartości SNQ = 0,25 m3/s.
Dla zlewni rzeki Gowienicy w przekroju wodowskazowym Łożnica i Widzieńsko zasoby
dyspozycyjne zwrotne na poziomie:
- 90% wynoszą 0,09 i 0,9 m3/s, co stanowi ok. 25 i 20% wartości SNQ = 0,35 i 0,58
m3/s,
- 80% wynoszą 0,25 i 0,31 m3/s, co stanowi ok. 80 i 60% wartości SNQ = 0,35 i 0,58
m3/s,
- 70% wynoszą 0,41 i 0,54 m3/s, co stanowi ok. 110 i 95% wartości SNQ = 0,35 i 0,58
m3/s,
- 60% wynoszą 0,56 i 0,76 m3/s, co stanowi ok. 170 i 140% wartości SNQ = 0,35 i 0,58
m3/s,
- 50% wynoszą 0,74 i 0,91 m3/s, co stanowi ok. 210 i 160% wartości SNQ = 0,35 i 0,58
m3/s.
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Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy,
o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100%
Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy,
o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100%, przedstawiono w załączniku nr 10.
W załączniku podano wartości przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Z uwagi
na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stosowanie zaokrągleń do 2 miejsc po
przecinku.
Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla przekroju bilansowego zdefiniowano jako minimum
zasobów dyspozycyjnych zwrotnych ze wszystkich przekrojów bilansowych od przekroju
bilansowanego do ujścia rzeki Gowienicy (dotyczy to także rzeki Stepnicy).
Dla zlewni rzeki Gowinicy na odcinku od źródeł do km 26+670 (pobór dla stawów
przepływowych) praktycznie brak jest zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych na
poziomie gwarancji 100 – 70% i spowodowane jest to wielkością poboru stawu
przepływowego,
Dla zlewni rzeki Gowienicy na obszarze jw. zasoby dyspozycyjne bezzwrotne na
Stepnicy w przekroju wodowskazowym Bodzęcin na poziomie:
- 60% wynoszą 0,13 m3/s, co stanowi ok. 50% wartości SNQ = 0,25 m3/s,
- 50% wynoszą 0,30 m3/s, co stanowi ok. 120% wartości SNQ = 0,25 m3/s.
Dla zlewni rzeki Gowienicy na odcinku powyżej km 26+670 (pobór dla stawów
przepływowych) praktycznie brak jest zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych na
poziomie gwarancji 100 – 92% ,
Dla zlewni rzeki Gowienicy w przekroju wodowskazowym Łożnica i Widzieńsko
(przekroje poniżej punktu zrzutu ze stawu przepływowego) zasoby dyspozycyjne
bezzwrotne na poziomie:
- 90% wynoszą 0,03 i 0,03 m3/s, co stanowi ok. 7 i 4% wartości SNQ = 0,35 i 0,58 m3/s,
- 80% wynoszą 0,21 i 0,28 m3/s, co stanowi ok. 57 i 47% wartości SNQ = 0,35
i 0,58 m3/s,
- 70% wynoszą 0,36 i 0,50 m3/s, co stanowi ok. 100 i 85% wartości SNQ = 0,35
i 0,58 m3/s,
- 60% wynoszą 0,53 i 0,71 m3/s, co stanowi ok. 150 i 120% wartości SNQ = 0,35
i 0,58 m3/s,
- 50% wynoszą 0,70 i 0,87m3/s, co stanowi ok. 200 i 150% wartości SNQ = 0,35
i 0,58 m3/s.
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Wnioski
Wykonane ilościowe analizy bilansowe pozwalają na wniosek, że podstawowym
ograniczeniem użytkowania zasobów wód powierzchniowych zlewni Gowienicy, w celu
realizacji celów środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, powinno być zachowanie w korycie przepływu nienaruszalnego a tym samym
poprawa warunków bytowania organizmów. Działania te co najmniej wpłyną na utrzymanie
dobrego stanu i z dużym prawdopodobieństwem na poprawę elementów biologicznych.
Zatem postuluje się aby priorytetem w korzystaniu z zasobów wód powierzchniowych
zlewni Gowienicy było zachowanie w korycie przepływów nienaruszalnych określonych
zgodnie z metodyką przyjętą w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
(metoda Kostrzewy - kryterium hydrobiologiczne).
Przy zachowaniu w korycie przepływu nienaruszalnego (dla zlewni Gowienicy
przepływ nienaruszalny QN = SNQ) największy deficyt występuje w przekroju poboru stawu
przepływowego w km 26,670 rzeki Gowienicy. Aby poprawić gwarancję poboru tego
użytkownika, w szczególności w okresach przepływów niskich oraz zbliżonych do niskich
możliwe

jest

zastosowanie

odstępstwa

od

konieczności

zachowania

przepływu

nienaruszalnego, do wartości nie mniejszej niż 50% pod warunkiem zachowania wypełnienia
koryta cieku odpowiadającego co najmniej przepływowi nienaruszalnemu. Z uwagi na
ukształtowanie zlewni Gowienicy, odstępstwo może być zastosowane tylko dla stawu
przepływowego w km 26,670 rzeki.
Dla poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników stawów karpiowych
proponuje się uzupełnienie niedoborów stanów wód w stawach w ciągu roku hodowlanego
w okresach podwyższonych przepływów poprzez wprowadzenie harmonogramów napełnień
i zrzutów w zależności od aktualnych warunków meteorologicznych (dotyczy to także 1szego napełnienia).
Analiza zasobów ilościowych zlewni Gowienicy w aktualnym stanie użytkowania
(obowiązujące pozwolenia wodnoprawne) wskazuje na potrzebę retencji wód Gowienicy
a użytkowników obecnych i przyszłych należy rozpatrywać na zasadzie zależnego od siebie
korzystania z wód przez tych użytkowników. Takie gospodarowanie w zlewni zapewni
ochronę wód Gowienicy i ochronę znajdujących się w tej zlewni ekosystemów wodnych i od
wód zależnych.
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9.2.

Bilans jakościowy wód powierzchniowych zlewni Gowienicy w zakresie BZT5,
Nog, Pog

9.2.1. Opis modelu jakościowego wód powierzchniowych

Model jakościowy wód powierzchniowych stanowi integralną część modelu bilansu
wód powierzchniowych, który został wykonany na bazie programu MS Excel w języku Visual
Basic for Applications (VBA). Opis funkcji modelu, również w zakresie bilansu jakościowego
przedstawiono w rozdziale 9.1.1.
Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w załączonym do Aplikacji dokumencie –
Instrukcja aplikacji bilansowych.

9.2.2. Przyjęte założenia

Bilans jakościowy wód powierzchniowych wykonano zgodnie z założeniami dla
jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi w Metodyce
opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i z wód zlewni. Prezentacją
graficzną dokonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych wskaźników
zanieczyszczeń na długościach rzek. W analizie bilansowej zlewni nie uwzględnia się udziału
ładunków zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych i rozproszonych, depozycji atmosferycznej
itd., które to zgodnie z Metodyką są określane w bilansie wód powierzchniowych regionu
wodnego.
Ze względu na brak pomiarów jakości wód powierzchniowych w roku 2010 bilans
jakościowy wód powierzchniowych wykonano na danych z roku 2011.
Jako stężenia miarodajne badanych w 2011 r. wskaźników zanieczyszczeń przyjęto
wartość średnią, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
2011 r. Nr 257, poz. 1545), oraz dodatkowo, zgodnie z Metodyką opracowania warunków
korzystania z wód regionu wodnego i z wód zlewni – percentyl 90.
Dla zlewni Gowienicy zbudowano model bilansujący ładunki analizowanych
zanieczyszczeń wzdłuż biegu Gowienicy (od źródeł do ujścia do Zalewu Szczecińskiego) oraz
wzdłuż biegu jej dopływu – rzeki Stepnicy.
Bilans ładunków ma charakter statyczny, bazuje na ustalonych w czasie danych wejścia,
takich jak:
przepływy o gwarancji 90% dla roku hydrologicznego 2011 (dana zakupione w IMGWPIB);
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stężenia miarodajne badanych w 2011 r. wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog,
w przekrojach monitoringowych w wielkościach określonych jako średnia oraz
percentyl 90;
stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków zgodne z danymi zawartymi
w pozwoleniach wodnoprawnych;
stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog w ściekach przyjęto
na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych oraz danych literaturowych.
Za węzłowe przekroje bilansowe dla rzeki Gowienicy i Stepnicy przyjęto:
miejsca ujść istotnych dopływów,
miejsca poborów wód i zrzutów ścieków (użytkowników zlokalizowanych na
dopływach Gowienicy i Stepnicy bilansowano w przekroju ujściowym dopływu),
przekroje wodowskazowe i monitoringowe,
źródło oraz ujście Gowienicy;
Przyjęto następujące stężenia wskaźników zanieczyszczeń dla źródła rzeki Stepnicy
i Gowienicy:
BZT5 = 1 mg/l
Nog = 2,5 mg/l
Pog = 0,1 mg/l
W modelu bilansowym wprowadzono wszystkich istotnych użytkowników (pobory i zrzuty).
Dla każdego przekroju bilansowego określono następujące wielkości:
ładunki zrzucanych ścieków w [g/s];
stężenia zrzucanych ścieków w [mg/dm3];
ładunki pobieranej wody w [g/s];
stężenia pobieranej wody w [mg/dm3];
przepływy naturalne o gwarancji 90% [m3/s];
przepływy rzeczywiste o gwarancji 90% [m3/s];
ładunki pseudonaturalne analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [g/s];
ładunki rzeczywiste analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [g/s];
stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [mg/dm3];
chłonność rzeki Gowienicy i Stepnicy (jeżeli rzeka nie jest w stanie dobrym chłonność
przyjmuje wartość równą zeru);
wymaganą wielkość redukcji ładunku (jeżeli rzeka jest w stanie dobrym wymagana
wielkość redukcji ładunku przyjmuje wartość równą zeru).
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Punkty monitoringowe
Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni Gowienicy został wykonany dla
roku 2011, w którym próby były pobrane w 3 punktach monitoringowych. Punkty te zostały
zaznaczone na ryc. 12.
Obliczenia stężeń wg średniej oraz percentyla 90 dla stężeń BZT5, Nog, Pog w roku 2011
zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 20. Obliczenia stężeń w punktach pomiarowo-kontrolnych wg średniej oraz percentyla 90 dla
wyników badań z roku 2011

Km rzeki

Data

BZT5
(mg O2/l)

Nog
(mg N/l)

Pog
(mg P/l)

Stepnica ujście do Gowienicy,
m. Bodzęcin

0+600

2011-01-17
2011-02-14
2011-03-07
2011-04-13
2011-05-18
2011-06-20
2011-07-18
2011-08-16
2011-09-14
2011-10-17
2011-11-14
2011-12-12

1,5
2,0
3,5
3,4
3,0
1,5
2,1
3,0
1,4
1,6
1,7
1,8

4,82
4,51
2,71
3,63
1,75
3,04
2,36
2,83
2,93
2,93
2,91
3,42

0,12
0,09
0,13
0,18
0,21
0,17
0,18
0,18
0,20
0,16
0,15
0,13

Stepnica ujście do Gowienicy,
m. Bodzęcin

0+600

wartość średnia
percentyl 90

2,2
3,4

3,15
4,43

0,16
0,20

Gowienica w m. Budzieszowice

21+900

2011-01-17
2011-02-14
2011-03-07
2011-04-13
2011-05-18
2011-06-20
2011-07-18
2011-08-16
2011-09-14
2011-10-17
2011-11-14
2011-12-12

2,1
2,0
3,1
3,2
2,9
1,9
2,1
2,7
2,1
1,2
1,8
2,2

4,02
4,01
3,08
3,03
2,74
2,44
1,95
2,20
2,63
2,62
2,60
3,43

0,17
0,12
0,16
0,21
0,18
0,14
0,16
0,17
0,21
0,17
0,16
0,15

Gowienica w m.
Budzieszowice

21+900

wartość średnia
percentyl 90

2,3
3,1

2,90
3,95

0,17
0,21

5+100

2011-01-03
2011-02-14
2011-03-07
2011-04-20
2011-05-18
2011-06-20
2011-07-18
2011-08-01
2011-09-14
2011-10-17
2011-11-14
2011-12-12

3,6
1,9
2,9
4,9
3,6
1,7
2,2
2,9
1,6
1,8
1,4
1,9

3,35
3,31
2,30
2,22
2,26
1,73
2,29
2,49
1,78
2,00
1,97
2,81

0,15
0,10
0,18
0,21
0,20
0,18
0,19
0,19
0,19
0,17
0,17
0,16

Nazwa PPK

Gowienica ujście do Roztoki
Odrzańskiej
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Gowienica ujście do Roztoki
Odrzańskiej

5+100

wartość średnia
percentyl 90

2,5
3,6

2,38
3,26

0,17
0,20

Średnie wartości stężeń BZT5, Nog, Pog w roku 2011 nie przekraczają wartości
granicznych dla I klasy jakości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
2011 r. Nr 257, poz. 1545).
Przekroje bilansowe
Analizy jakościowe były prowadzone we wszystkich 57 przekrojach bilansowych.
Zestawienie wszystkich przekrojów bilansowych w zlewni Gowienicy zawarto w tabeli 15.

Stężenia i ładunki BZT5, Nog i Pog w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy
Zestawienie obliczonych wartości stężeń i ładunków BZT5, Nog i Pog w poszczególnych
przekrojach bilansowych przedstawiono w załączniku 11 i 12. W załączniku nr 11
przedstawiono wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych dla wartości średnich
stężeń zmierzonych w punktach monitoringu, natomiast w załączniku nr 12 – wyniki dla
percentyla 90.

Początkowe stężenia BZT5, Nog i Pog w ściekach odprowadzanych przez
użytkowników
Pomiary prowadzone w punktach monitoringu pozwoliły na obliczenie wartości
średnich stężeń wskaźników zanieczyszczeń BZT5, Nog i Pog w tych punktach. W trakcie
wykonywania modelu nie były dostępne wartości średnie w/w wskaźników dla
użytkowników

odprowadzających

ścieki,

które

byłyby

rezultatem

pomiarów

przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badawcze. W związku z tym, jako
danych startowych do modelu użyto wartości stężeń, które zostały określone jako
maksymalne w pozwoleniach wodnoprawnych. W przypadku braku takich danych
uwzględniono wartości stężeń, które wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów.
W poniżej tabeli zestawiono profile bilansowe wraz z przyjętymi w nich wartościami
stężeń zrzucanych ścieków wynikające z pozwoleń wodnoprawnych i obowiązujących
przepisów.
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Tabela 21. Startowe (maksymalne) wartości stężeń w profilach bilansowych wynikające z uzyskanych
pozwoleń wodnoprawnych lub obowiązujących przepisów
Stężenie Stężenie Stężenie
zrzutu
zrzutu
zrzutu
(BZT5)
(Nog)
(Pog)
3
3
3
[mg/dm ] [mg/dm ] [mg/dm ]

Nazwa profilu

km
cieku

Stepnica

Leśnica ze źródłowym
odcinkiem Stepnicy

27,373

6,0

10,0

0,4

stawy
karpiowe

Stepnica

Komunalna oczyszczalnia
ścieków - UMiG Maszewo

27,100

25,0

15,0

2,0

zrzut
komunalny

Stepnica

Wiejska oczyszczalnia
ścieków - WZ Goleniów

17,800

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

Stepnica

Wiejska oczyszczalnia
ścieków SM Osina - PUWiS
Nowogard

11,695

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

Gowienica

Wiejska oczyszczalnia
ścieków - SM "Lokator"
Mosty

48,300

25,0

15,0

2,0

zrzut
komunalny

Gowienica

powyżej Dopływu spod
Burowa

45,597

6,0

10,0

0,4

staw
karpiowy

Gowienica

Kompleks 1144 - JW. 1906
Wałcz

42,840

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

Gowienica

jaz Hodyła-Wachholz
Halina-zrzut

26,570

3,0

1,0

0,100

staw
pstragowy

Gowienica

Stacja paliw nr 971 PKN
Orlen - wylot nr 1

19,815

40,0

30,0

5,0

użytkownik
przemysłowy

18,298

6,0

10,0

0,4

staw
karpiowy

12,360

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

1,365

25,0

15,0

2,0

zrzut
komunalny

14,918

6,0

10,0

0,4

staw
karpiowy

Rzeka

Gowienica

Gowienica

Gowienica

powyżej Strugi
Henrykowskiej
Wiejska oczyszczalnia
ścieków - Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
Eksploatacyjno-Usługowe
Sp. J. B. Daszkiewicz, T.
Woźny
Komunalna oczyszczalnia
ścieków - Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
Eksploatacyjno Usługowe
Sp. Jawna

Dopływ
ujście do Stepnicy
z jez. Węgorzyce

Komentarz

Dla źródeł cieków założono, że woda posiada niezerowy ładunek pseudonaturalny.
W niniejszym opracowaniu oszacowano wartość startową mniejszą od wskaźników jakości
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wód właściwych dla klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
Nr 257, Poz. 1545). Wartości graniczne wynoszą BZT5≤3 mg O2/dm3 ; azot ogólny≤5 mg N/
dm3, fosfor ogólny ≤5 mg P/dm3.
W celu oszacowania stężenia wskaźników zanieczyszczeń w wodzie odprowadzanej ze
stawów karpiowych oparto się na „Metodyce opracowania warunków korzystania z wód
regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni”. Zastosowano tu zasadę, że
stężenie zrzucanej wody nie może przyjmować wartości większej niż określonej dla stanu
dobrego w w/w Rozporządzeniu, tj. BZT5<6 mg O2/dm3 ; azot ogólny<10 mg N/ dm3; fosfor
ogólny <0,4 mg P/ dm3.
W celu oszacowania stężenia wskaźników zanieczyszczeń w wodzie odprowadzanej ze
stawów przepływowych (pstrągowych) przyjęto najwyższy dopuszczalny wzrost stężenia
wskaźnika zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, Poz. 984 Załącznik nr 9). Wzrost stężenia nie może przekraczać następujących wartości:
BZT5<3 mg O2/dm3 ; azot ogólny<1 mg N/ dm3; fosfor ogólny ≤0,1 mg P/ dm3.
W przypadku użytkowników zrzucających ścieki bytowe lub komunalne jako wartości
startowe (maksymalne) przyjęto wartości z pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku braku
danych posiłkowano się Załącznikiem nr 1 do w/w Rozporządzenia.
Kalibracja

modelu

bilansu

jakościowego

w

zakresie

stężeń

wskaźników

zanieczyszczeń ścieków odprowadzanych przez użytkowników
Wartości stężeń, które zostały określone w pozwoleniach wodnoprawnych oraz
wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów są używane jako dopuszczalne graniczne.
Wartości

tych

stężeń

nie

odpowiadają

rzeczywistemu

stężeniu

zanieczyszczeń

w odprowadzanych ściekach, przez co sporządzony model bazujący na interpolacji pomiędzy
wartościami zmierzonymi w punktach monitoringu może nie posiadać rozwiązania opartego
na tych danych (ujemne wartości ładunków rzeczywistych lub naturalnych poprzez
zawyżanie ładunków odprowadzanych ścieków). W związku z tym konieczne było wykonanie
kalibracji stężeń zrzucanych ścieków poprzez zmniejszenie ich wartości. Bazowano przy tym
na dwóch założeniach: istnieniu rzeczywistego rozwiązania modelu interpolacyjnego
pomiędzy znanymi wartościami w punktach monitoringu oraz eksperckiej ocenie
prawidłowości rozwiązań bilansowych.
W poniżej tabeli zestawiono profile bilansowe wraz z przyjętymi w tych profilach
wartościami stężeń zrzucanych ścieków wynikającymi z kalibracji modelu.
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Tabela 22. Wartości stężeń w profilach bilansowych po kalibracji modelu

Rzeka

Nazwa profilu

km
cieku

Stężenie
zrzutu
(BZT5)
3
[mg/dm ]

Stężenie
zrzutu
(Nog)
3
[mg/dm ]

Stężenie
zrzutu
(Pog)
3
[mg/dm ]

Komentarz

Stepnica

Leśnica ze źródłowym
odcinkiem Stepnicy

27,373

2,0

3,8

0,1

stawy
karpiowe

Stepnica

Komunalna oczyszczalnia
ścieków - UMiG Maszewo

27,100

20,0

15,0

1,0

zrzut
komunalny

Stepnica

Wiejska oczyszczalnia ścieków
- WZ Goleniów

17,800

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

Stepnica

Wiejska oczyszczalnia ścieków
SM Osina - PUWiS Nowogard

11,695

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

Gowienica

Wiejska oczyszczalnia
ścieków - SM "Lokator" Mosty

48,300

10,0

15,0

0,8

zrzut
komunalny

Gowienica powyżej Dopływu spod Burowa

45,597

2,0

3,8

0,1

staw
karpiowy

42,840

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

Gowienica

Kompleks 1144 - JW. 1906
Wałcz

26,570

0,8

1,0

0,01

staw
pstrągowywzrost
stężenia

19,815

40,0

30,0

5,0

użytkownik
przemysłowy

Gowienica powyżej Strugi Henrykowskiej

18,298

2,0

3,8

0,1

staw
karpiowy

Wiejska oczyszczalnia ścieków
- Wielobranżowe
Gowienica Przedsiębiorstwo
Eksploatacyjno-Usługowe
Sp. J. B. Daszkiewicz, T. Woźny

12,360

40,0

30,0

5,0

zrzut
komunalny

jaz Hodyła-Wachholz HalinaGowienica
zrzut

Gowienica

Stacja paliw nr 971
PKN Orlen - wylot nr 1

Chłonność rzeki w przekrojach bilansowych zlewni Gowienicy w odniesieniu do
stanu dobrego w przypadku, gdy stan aktualny jest lepszy od dobrego lub
wymagana redukcja ładunków BZT5, Nog, Pog w tych przekrojach w przypadku
przeciwnym
Na całej długości rzeki Stepnicy i Gowienicy możliwe jest wprowadzenie
dodatkowego ładunku w zakresie BZT5, Nog i Pog, który nie spowoduje pogorszenia dobrego
stanu wód.
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Zestawienie obliczonych wartości chłonności rzeki dla poszczególnych przekrojów
bilansowych wraz z wykresami chłonności przedstawiono w załączniku nr 11 i 12.
W załączniku nr 11 przedstawiono wyniki dla wartości średnich stężeń zmierzonych
w punktach monitoringu, natomiast w załączniku nr 12 – wyniki dla percentyla 90.

9.2.3. Ocena wynikająca z bilansu jakościowego

Wykonany w ramach niniejszego opracowania bilans jakościowy obejmował
wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog. Badania monitoringowe potwierdzają, że wszystkie
wyżej wymienione wskaźniki zanieczyszczeń mieszczą się w granicach stanu dobrego
(a dokładnie wskaźniki te są w zakresach stanu bardzo dobrego).
Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie lub potencjale
ekologicznym co najmniej dobrym nie może powodować zmiany stanu lub potencjału wód
odbiornika do gorszego z powodu zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych.
Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych wskazują odcinki cieków na
na rzece Stepnicy i Gowienicy, na których następuje wzrost stężeń zanieczyszczeń. Wzrost
ten nie powoduje jednak wyjścia ze stanu dobrego.
Wzrost stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń występuje na rzece
Stepnicy w km 27+373 (profil hydrochemiczny „Leśnica ze źródłowym odcinkiem Stepnicy”)
na skutek zrzutu ze stawów karpiowych na rzece Leśnicy. A także w następnym profilu, w km
27+100 rzeki Stepnicy, gdzie następuje zrzut z komunalnej oczyszczalni ścieków UMiG
Maszewo (profil hydrochemiczny „Komunalna oczyszczalnia ścieków – UMiG Maszewo).
Wzrost stężeń zanieczyszczeń ma również miejsce po zrzucie ładunku zanieczyszczeń
z oczyszczalni ścieków SM "Lokator" Mosty w km 48+300 rzeki Gowienicy (profil
hydrochemiczny „Wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Lokator" Mosty”).
Wzrost wielkości stężeń w w/w profilach ma miejsce ze względu na zrzuty ścieków
w górnych odcinkach cieków, gdzie przepływ jest niewielki. Z biegiem rzeki, wraz ze
wzrostem zasobów następuje rozcieńczenie i poprawa parametrów jakościowych.
Wartości stężeń BZT5, Nog i Pog w punktach monitoringu wskazują, że rzeka Gowienica
i Stepnica znajduje się w stanie dobrym. W związku z tym nie ma podstaw dla wprowadzenia
ograniczeń dla użytkowników wód w zlewni rzeki Gowienicy.
Wykresy stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń dla rzeki Stepnicy
i Gowienicy przedstawiono poniżej.
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Ryc 17. Wykresy stężeń zanieczyszczeń BZT5, Nog i Pog dla rzeki Stepnicy
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Wykres stężeń (rzeka Gowienica, wskaźnik BZT5)
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Ryc 18. Wykresy stężeń zanieczyszczeń BZT5, Nog i Pog dla rzeki Gowienicy
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W wyniku kalibracji modelu dla wiejskiej oczyszczalni ścieków – SM „Lokator” Mosty
założono

mniejsze

stężenie

wskaźników

zanieczyszczeń

odprowadzanych

ścieków

z pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137. Poz. 984). Wykonano to na podstawie eksperckiej oceny
wykresów ładunku i stężenia zanieczyszczeń na całej długości cieku zakładając naturalne
samooczyszczanie rzeki do wartości w punkcie monitoringu w miejscowości Budzieszowice.
Jeżeli przyszłe pomiary w punktach monitoringowych wykażą pogorszenie wartości średnich
wskaźników zanieczyszczeń

może to oznaczać zwiększenie ładunków odprowadzanych

zanieczyszczeń z tej oczyszczalni.
Jedną z przyczyn może być inna od założonej praca oczyszczalni ścieków, szczególnie
w przypadku biologicznego oczyszczania ścieków (wskaźnik BZT5). Dlatego możliwe jest
wprowadzanie nowych wartości stężeń i przepływów wynikających z pomiarów do modelu
bilansu jakości.
Zaleca się monitorowanie użytkowników stawów karpiowych na rzece Leśnicy oraz
oczyszczalni ścieków UMiG Maszewo i Wiejskiej oczyszczalni ścieków - SM "Lokator" Mosty
poprzez wykonanie badań stężeń zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium
badawcze. Badania te muszą być wykonywane przez użytkowników tych wód.

9.3.

Bilans ilościowy wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym AGowienica oraz w wydzielonych podrejonach wodno-gospodarczych

9.3.1. Opis modelu bilansu ilościowego wód podziemnych
Model bilansu wód podziemnych został wykonany na bazie programu MS Excel
w języku Visual Basic for Applications (VBA).
Aplikacja do bilansu wód podziemnych umożliwia m.in.:
dodawanie nowych użytkowników,
usuwanie istniejących użytkowników,
zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących,
symulowanie wpływu zmian w zakresie wielkości poborów wód podziemnych na stan
rezerw lub deficytów zasobów dyspozycyjnych w rejonie wodno-gospodarczym AGowienica oraz w wydzielonych podrejonach,
tworzenie tabelarycznych zestawień rezerw lub deficytów zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych oraz stopnia wykorzystania tych zasobów w rejonie wodnogospodarczym A-Gowienica i w wydzielonych podrejonach,
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tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód podziemnych
w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica i w wydzielonych podrejonach,
obliczanie rezerw bądź deficytów zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica oraz w wydzielonych podrejonach
w kolejnych latach.
Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w załączonym do Aplikacji dokumencie – Instrukcja
aplikacji bilansowych.

9.3.2. Przyjęte założenia
Bilans

wodno-gospodarczy

wód

podziemnych

został

przeprowadzony

dla

użytkowania wód podziemnych według:
rzeczywistego poboru wód podziemnych w latach: 2008, 2009 i 2010 r.,
poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi.
Pobór wód podziemnych, rzeczywisty i dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi,
ustalono na podstawie materiałów dostarczonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Wpływ eksploatacji wód podziemnych na wielkość zasobów wód powierzchniowych
uwzględniono poprzez wprowadzenie użytkowników umownych charakteryzujących
zmniejszenie zasilania rzek wodami podziemnymi. Użytkowników tych wprowadzono
w przekrojach zamykających zlewnie cząstkowe. Potrzeby wodne użytkownika umownego są
równe bezzwrotnemu zużyciu wód podziemnych przez użytkowników zlokalizowanych
w danej zlewni.
Podział poboru pomiędzy podrejony wodno-gospodarcze uwzględniał położenie
ujęcia i jego obszaru zasilania względem wododziałów hydrograficznych, stanowiących
granice podrejonów. Obszar zasilania ujęcia wyznaczono umownym obszarem spływu wód
podziemnych do ujęcia, bilansującym pobór ujęcia w warunkach średniej wieloletniej
odnawialności zasobów wód podziemnych.
Przekroczenie wododziału zlewni cząstkowej (podrejonu wodno-gospodarczego)
występuje w sytuacji gdy promień zastępczy Ros obszaru spływu wód do ujęcia o poborze U
[m3/d] jest większy od odległości ujęcia od granicy zlewni cząstkowej Yuc [km]:
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Ros < Yuc [km]
gdzie:
im – średnia wieloletnia infiltracja miarodajna do użytkowego poziomu wodonośnego
eksploatowanego przez ujęcie, ustalona jako średnia w zlewni obejmującej ujęcie, [m3/d∙km2],
U – pobór wód podziemny średni według stanu, dla którego przeprowadzany jest bilans wodnogospodarczy (U = Ua – stan aktualny – 2010 r.), [m3/d].

Podziału poboru U z ujęcia zlokalizowanego w strefie wododziałowej dokonano
proporcjonalnie do podziału obszaru spływu wód OSu do ujęcia pomiędzy rejony wodnogospodarcze (PW-G).

Ryc 19. Szkic poglądowy do podziału poboru U ujęcia o obszarze spływu wód podziemnych OSu obejmującym
fragmenty rejonu wodno-gospodarczego PW-G1 (OSu(PW-G1)) i PW-G2 (OSu(PW-G2)).

W aplikacji komputerowej założono stałe wielkości zasobów dyspozycyjnych
i perspektywicznych dla trzech podrejonów wodno-gospodarczych. Wielkość zasobów
dyspozycyjnych dla poziomu wodonośnego czwartorzędowego i trzeciorzędowego określono
na

podstawie

dokumentacji

hydrogeologicznej.

perspektywiczne dla poziomu kredowego.
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9.3.3. Podział rejonu wodno-gospodarczego A-Gowienica na podrejony wodnogospodarcze
Rejon wodno-gospodarczy A-Gowienica (obszar bilansowy S-IV), o powierzchni
488,3 km2 obejmuje zlewnię Gowienicy oraz fragment wschodniej bezpośredniej zlewni
Zalewu Szczecińskiego. Granicę obszaru bilansowego S-IV wyznaczają wododziały
oddzielające go od obszarów bilansowych: Dziwny i Przymorza (S-XI), Regi (S-XII) i Iny (S-VI).
Od zachodu obszar zamyka Zalew Szczeciński.

Ryc 20. Podział rejonu wodno-gospodarczego A-Gowienica na podrejony wodno-gospodarcze

W

oparciu

o

podział

hydrograficzny

zlewni

Gowienicy

(Atlas

podziału

hydrograficznego Polski, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski), uwzględniając warunki
hydrogeologiczne (Mapy Hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000, Dokumentacja
hydrogeologiczna), a także położenie przekrojów wodowskazowych IMGW (Bodzęcin na
Stepnicy, Łożnica na Gowienicy oraz Widzieńsko na Gowienicy) w rejonie wodnogospodarczym A-Gowienica wydzielono trzy podrejony, które stanowią podstawę do
dystrybucji zasobów wód podziemnych w tym obszarze. Charakter rzek w zlewniach

85

„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy”

stanowiących podrejony jest drenujący w stosunku do wód podziemnych (zwłaszcza wobec
głównego poziomu wodonośnego).
Podrejon A1 obejmuje zlewnię Górnej Gowienicy wraz ze Stepnicą – odcinek silnie
drenujący o słabym kontakcie hydraulicznym. W podrejonie A1 zlokalizowanych jest 2/3
punktów poboru wód podziemnych, wielkość rzeczywistych poborów wód podziemnych
stanowi 78% wszystkich poborów w rejonie wodno-gospodarczym.
Podrejon A2 obejmuje zlewnię Gowienicy Środkowej od ujścia Stepnicy do
Świdnianki. Został wydzielony jako przejściowy, między podrejonem A1 i A3, zamknięty
wodowskazem w Widzieńsku. W podrejonie A2 wielkość poborów wód podziemnych
stanowi 5% wszystkich poborów w rejonie wodno-gospodarczym.
Podrejon A3 obejmuje zlewnię Dolnej Gowienicy do Zalewu Szczecińskiego. Na tym
odcinku Gowienica przestaje wykazywać intensywny drenaż, zaznacza się wyraźne
oddziaływanie Zalewu Szczecińskiego. Wielkość poborów rzeczywistych wód podziemnych
wynosi 17% wszystkich poborów w rejonie wodno-gospodaczym A-Gowienica. W podrejonie
A3 występuje problem ascenzji wód słonych (ascenzja – wznoszący ruch wody podziemnej
pod wpływem różnicy ciśnień hydrostatycznych). Ascenzja może być spowodowana
eksploatacją, w wyniku której dochodzi do obniżenia ciśnienia hydrostatycznego wód
w osadach czwartorzędowych.

9.3.4. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym AGowienica i wydzielonych podrejonach
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica
oraz

wydzielonych

podrejonach

określono

dla

dwóch

poziomów

wodonośnych:

czwartorzędowego i trzeciorzędowego, dodatkowo określono także zasoby perspektywiczne
poziomu kredowego (zasięg poziomów wodonośnych zaznaczono na rysunku nr 5).
Wielkości zasobów dyspozycyjnych w poszczególnych podrejonach wodnogospodarczych oszacowano na podstawie zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej
tablicy zasilania z infiltracji opadów atmosferycznych.
Wielkość zasobów perspektywicznych poziomu kredowego określono na podstawie
informacji zawartych w objaśnieniach do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusz 153 – Golczewo. W obszarze jednostki hydrogeologicznej, w której brak jest poziomu
użytkowego w czwartorzędzie, zasoby dyspozycyjne przyjęto w ilości 56 m3/d∙km2.
Natomiast w obszarze jednostek hydrogeologicznych w obszarze współwystępowania
poziomu czwartorzędowego i kredowego jako użytkowych, zasoby dyspozycyjne przyjęto
w ilości 81 m3/d∙km2. Zatem zasoby perspektywiczne poziomu kredowego w rejonie wodnogospodarczym A-Gowienica, dla powierzchni 43,8 km2, wynoszą 3 180 m3/d.
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Obliczenie wielkości zasobów perspektywicznych poziomu kredowego:
56 m3/d∙km2 ∙14,7 km2 + 81 m3/d∙km2 ∙29,1 km2 = 3 180,3 m3/d
Dane do obliczeń:
56 m3/d∙km2 – zasoby dyspozycyjne w obszarze jednostki hydrogeologicznej 15 bc Cr I (arkusz
153 – Golczewo), w której brak jest poziomu użytkowego w czwartorzędzie
14,7 km2 – powierzchnia fragmentu jednostki hydrogeologicznej 15 bc Cr I, w obrębie rejonu
wodno-gospodarczego A-Gowienica
81 m3/d∙km2 – zasoby dyspozycyjne w obszarze jednostki hydrogeologicznej 9 Q/b Cr I
(arkusz 153 – Golczewo), w obszarze współwystępowania poziomu czwartorzędowego
i kredowego jako użytkowych; przyjęta wielkość zasobów dyspozycyjnych w obszarze
jednostki hydrogeologicznej 3 ab Q/Cr III (arkusz 152 – Racimierz), dla której nie została
określona wielkość zasobów dyspozycyjnych poziomu kredowego
29,1 km2 – suma powierzchni fragmentu jednostek hydrogeologicznych: 9 Q/b Cr I oraz
3 ab Q/Cr III, w obrębie rejonu wodno-gospodarczego A-Gowienica

Zaleca się wykonanie dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy wraz z GZWP nr 123 Stargard-Goleniów,
w którym szczegółowo zostaną rozpoznane zasoby poziomu kredowego.
Tabela 23. Zestawienie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w podrejonach wodnogospodarczych

Podrejon wodno-gospodarczy

nazwa
Gowienica Górna
wraz ze Stepnicą
Gowienica Środkowa
od ujścia Stepnicy do
Świdnianki
Gowienica Dolna do
Zalewu
Szczecińskiego
Rejon wodnogospodarczy
A-Gowienica

Zasoby dyspozycyjne
[m3/d]

Zasoby
perspektywiczne
[m3/d]

symbol

powierzchnia
A [km2]

Q

Tr

Cr

A1

187,5

8 300

-

-

A2

138,9

13 450

500

2 850

A3

161,9

12 200

1 300

330

A

488,3

33 950

1 800

3 180

Objaśnienia: Q – czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd, Cr - kreda
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Ryc 21. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w podrejonach wodno-gospodarczych

9.3.5. Pobór wód podziemnych
Uwzględniając lokalizację ujęć wód podziemnych (załącznik nr 13) oraz zasięgi
wydzielonych

podrejonów

wodno-gospodarczych

zsumowano

wielkość

poboru

rzeczywistego UA w 2010 r. oraz średni dobowy pobór dopuszczalny pozwoleniami
wodnoprawnymi UPS.
Pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w strefie wododziałowej został podzielony
proporcjonalnie do podziału jego obszaru zasilania pomiędzy sąsiadujące rejony wodnogospodarcze.
Poza rejonem wodno-gospodarczym A-Gowienica znajdują się trzy ujęcia wód
podziemnych, dla których dokonano podziału poboru (podział pomiędzy zlewnią Iny
a Gowienicy).
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W rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica znajdują się cztery ujęcia wód
podziemnych, dla których dokonano podziału poboru (w dwóch przypadkach podział między
zlewnią Gowienicy a Iny; w dwóch przypadkach – podział między zlewnią Gowienicy
a zlewnią Dziwny i Przymorza).
Obszary spływu wód do ujęć leżących przy granicach poszczególnych podrejonów
wodno-gospodaczych nie wykraczają poza obszar podrejnu, w którym są położone.

Tabela 24. Zestawienie ujęć wód podziemnych, w których dokonano podziału poboru

Nazwa rejonu Indywidualny
Lp. wodnokod obiektu
gospodarczego
(IKO)

Gmina

Miejscowość

Obiekt

Użytkownik

Podział
poboru

1

A-Gowienica
(A1)

09310066

Goleniów

Mosty

Kompleks
wojskowy nr 989
Mosty

2

A-Gowienica
(A1)

09310005

Maszewo

Maszewo

komunalne ujęcie
wody

3

A-Gowienica
(A2)

09310014

Nowogard

Czermnica

wiejskie ujęcie
wody

4

A-Gowienica
(A2)

09310034

Osina

Węgorza

wiejskie ujęcie
wody

5

Ina

08310152

Goleniów

Mosty

wiejskie ujęcie
wody

6

Ina

08310176

Maszewo

Wisławie

wiejskie ujęcie
wody

Wodociągi
Zachodniopomorskie
Sp. z o.o. w Goleniowie

0,4 U
Gowienica
0,6 U Ina

7

Ina

08310106

Goleniów

Goleniów

komunalne ujęcie
wody ul. Rybacka

Goleniowskie
Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Goleniowie

0,1 U
Gowienica
0,9 U Ina
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Jednostka Wojskowa nr 0,3 U
1906 Wałcz - RZI w
Gowienica
Szczecinie
0,7 U Ina
0,9 U
Zakład Komunalny w
Gowienica
Maszewie
0,1 U Ina
Przedsiębiorstwo Usług 0,6 U
Wodnych i Sanitarnych Gowienica
Sp. z o.o. w
0,4 U Dziwna
Nowogardzie
i Przymorze
Przedsiębiorstwo Usług 0,6 U
Wodnych i Sanitarnych Gowienica
Sp. z o.o. w
0,4 U Dziwna
Nowogardzie
i Przymorze
Goleniowskie
0,3 U
Wodociągi i Kanalizacja Gowienica
Sp. z o.o. w Goleniowie 0,7 U Ina
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Ryc 22. Lokalizacja ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica wraz z obszarami
spływu wód podziemnych

Sumaryczny pobór wód podziemnych UA oraz UPS z ujęć zlokalizowanych w poszczególnych
podrejonach wodno-gospodarczych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 25. Zestawienie sumarycznego poboru z ujęć wód podziemnych w podrejonach wodno-gospodarczych

nazwa

Średni dobowy pobór
dopuszczalny w pozwoleniu
wodnoprawnym UPS

Pobór rzeczywisty UA
z ujęć w 2010 r.

Podrejon wodno-gospodarczy

symbol

powierzchnia
2
A [km ]

m /d

3

m /s

3

m /d

3

m /s

A1

187,5

2 004,00

0,0232

3 931,9

0,0455

A2

138,9

135,53

0,0016

204,8

0,0024

A3

161,9

434,32

0,0050

1 218,5

0,0141

A

488,3

2 573,85

0,0298

5 355,20

0,0620

Gowienica Górna wraz
ze Stepnicą
Gowienica Środkowa
od ujścia Stepnicy do
Świdnianki
Gowienica Dolna do
Zalewu Szczecińskiego
Rejon wodnogospodarczy
A-Gowienica

3

W podrejonie wodno-gospodarczym A1 – Górna Gowienica wraz ze Stepnicą (38,4%
powierzchni

rejonu

wodno-gospodarczego

A-Gowienica)

rzeczywisty

pobór

wód

podziemnych UA = 2 004 m3/d (0,0232 m3/s), co stanowi 78% poboru całkowitego w rejonie
wodno-gospodarczym.
Rzeczywisty pobór wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica
stanowi 48% wielkości średniego dobowego poboru dopuszczalnego w pozwoleniach
wodnoprawnych. W poszczególnych podrejonach pobór rzeczywisty stanowi od 36%
(podrejon A3) do 66% (podrejon A2).
W podrejonie A1 różnica między wielkością poboru rzeczywistego a wielkością
poboru dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 51%. W tym podrejonie
znajduje się czterech użytkowników, którzy posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne,
natomiast brak jest dla nich poborów rzeczywistych:
IKO 09310004 – Rodzinny Ogród Działkowy "Rodziny Matysiaków" (gm. Maszewo);
Qdśr = 76,0 m3/d; Qdmax = 90,0 m3/d;
IKO 09310015 – Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o.
w Nowogardzie (gm. Nowogard); Qdśr = 157,5 m3/d; Qdmax = 280,0 m3/d;
IKO 09310021 – Elżbieta Kerner, Edward Kerner (gm. Osina); Qdśr = 2,0 m3/d;
IKO 09310032 – Danuta Nygard (gm. Osina); Qdśr = 120,0 m3/d.
Konieczna jest weryfikacja w/w pozwoleń wodnoprawnych.

91

„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy”

9.3.6. Wpływ poboru wód podziemnych na wody powierzchniowe
Pobór rzeczywisty w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica UA = 0,0298 m3/s
stanowi jedynie 1,41% średniego wieloletniego przepływu Gowienicy SQ = 2,114 m 3/s
(wielkość przepływu na ujściu Gowienicy do Zalewu Szczecińskiego). Jest to pobór bardzo
niski w porównaniu do błędów wyznaczania przepływów rzecznych.
Najniższy średni letni niski przepływ miesięczny SmNQL(min) z lat 1983 – 1999 dla
przekroju wodowskazowego Widzieńsko na Gowienicy wynosi 0,3 m3/s (dla roku 1988).
Stosunek poboru do tego przepływu (U/SmNQL(min)) wynosi poniżej 0,1.
Choć

wpływ

powierzchniowych

eksploatacji

jest

niewielki,

wód

podziemnych

uwzględniono

go

na
w

wielkość
bilansie

zasobów

wód

ilościowym

wód

powierzchniowych poprzez wprowadzenie użytkowników umownych charakteryzujących
zmniejszenie zasilania rzek wodami podziemnymi.
Użytkowników tych wprowadzono w czterech przekrojach:
1) ujście rzeki Stepnicy do rzeki Gowienicy – 0,0128 m3/s (przekrój bilansowy S19),
2) górna Gowienica, przed dopływem rzeki Stepnicy – 0,0104 m3/s (przekrój bilansowy
G6),
3) przekrój wodowskazowy Widzieńsko na Gowienicy – 0,0015 m3/s (przekrój bilansowy
G29),
4) ujście Gowienicy – 0,0051 m3/s (przekrój bilansowy G39).

9.3.7. Ocena wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych
Bilans dla poboru rzeczywistego z ujęć wód podziemnych według stanu na 2010 r.
Aktualny stan rezerw zasobów wód podziemnych RZD w rejonie wodnogospodarczym oraz wydzielonych podrejonach określono przez porównanie zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych ZD z poborem rzeczywistym wód podziemnych UA
w 2010 r.
RZDUA = ZD – UA [m3/d]
Wyniki bilansu wodno-gospodarczego zestawiono w tabeli 26. We wszystkich podrejonach
wodno-gospodarczych występują znaczne rezerwy zasobów dyspozycyjnych.
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Bilans dla poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi
Stan rezerw zasobów wód podziemnych RZD w rejonie wodno-gospodarczym oraz
wydzielonych podrejonach określono przez porównanie zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych ZD ze średnim dobowym poborem dopuszczalnym w pozwoleniu
wodnoprawnym UPS.
RZDUPS = ZD – UPS [m3/d]
Wyniki bilansu wodno-gospodarczego zestawiono w tabeli 26. We wszystkich
podrejonach wodno-gospodarczych występują znaczne rezerwy zasobów dyspozycyjnych.
Niski stopień zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych nie
stanowi zagrożenia zarówno dla przepływów nienaruszalnych rzek, a także dla stanu
wilgotnościowego ekosystemów podmokłych i mokradeł.
Bilans wodno-gospodarczy dla wielkości poboru dopuszczalnego pozwoleniami
wodnoprawnymi opracowano w oparciu o wielkości poborów średnich dobowych (Q dśr
[m3/d]).
Informacje nt. wielkości średniej nie zawsze były podane. W przypadku braku tych danych
przyjmowano następujące założenia:
1) pozwolenie nie wymagane (pobór < 5 m3/d) – przyjmowano maksymalny
dopuszczalny pobór realizowany w warunkach zwykłego korzystania z wód, tj.
5 m3/d; dla użytkownika zaopatrywanego w wodę z własnej studni wierconej nie
prowadzącego gospodarstwa rolnego (Nadleśnictwo Nowogard) przyjęto połowę tej
wartości, tj. 2,5 m3/d;
2) Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie przyjęto wariant bezpieczny,
tj. wielkość poborów maksymalnych dobowych, Qdśr = Qdmax
3) Zakład Przetwórstwa Spożywczego, S.J., L. Ferensztajn, A. Małycha, Z. Wierzbicka,
Z. Żebrowski przyjęto 0,5Qdmax zakładając, że pobór jest realizowany kampanijnie,
Qdśr = 0,5Qdmax
4) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno-Usługowe S.J. B. Daszkiewicz,
T. Woźny w Stepnicy przyjęto 0,5Qdmax zakładając, że w wielkości tej mieszczą się
potrzeby okresowe, Qdśr = 0,5Qdmax
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Tabela 26. Zestawienie wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w podrejonach wodnogospodarczych

Rezerwy RZD zasobów dyspozycyjnych
w odniesieniu do poboru UA i UPS
RZD-UA
RZD-UPS

Podrejon wodno-gospodarczy

nazwa

symbol

powierzchnia
A [km2]

m3/d

m3/s

m3/d

m3/s

Gowienica Górna wraz
A1
187,5
6 296,00
0,0729
4 368,10
0,0506
ze Stepnicą
Gowienica Środkowa
od ujścia Stepnicy do
A2
138,9
13 814,47 0,1599
13 745,20
0,1591
Świdnianki
Gowienica Dolna
do Zalewu
A3
161,9
13 065,68 0,1512
12 281,50
0,1421
Szczecińskiego
Rejon wodnogospodarczy
A
488,3
33 176,15 0,3840
30 394,80
0,3518
A-Gowienica
RZD-UA – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r.
RZD-UPS – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru dopuszczalnego w pozwoleniu
wodnoprawnym, ustalonego jako średni dobowy

Ryc 23. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r. w podrejonach
wodno-gospodarczych
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Wyniki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych wykazują znaczne rezerwy
zasobów.
Aktualny pobór stanowi zaledwie 7,2% gwarantowanych zasobów wód podziemnych
dostępnych dla zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica. Rezerwy
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica
(w odniesieniu do wielkości poboru rzeczywistego) wynoszą zatem 92,8%.
Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w poszczególnych podrejonach wynoszą:
Gowienica Górna wraz ze Stepnicą (A1) – 75,9%
Gowienica Środkowa od ujścia Stepnicy do Świdnianki (A2) – 99,0%
Gowienica Dolna do Zalewu Szczecińskiego (A3) – 96,8%

Ryc 24. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w podrejonach wodno-gospodarczych

Pobór

wód

podziemnych

w

wielkości

średniego

poboru

dopuszczalnego

w pozwoleniu wodnoprawnym stanowi 15% zasobów wód podziemnych dostępnych dla
zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym A-Gowienica. Rezerwy zasobów
dyspozycyjnych

wód

podziemnych

w

rejonie

wodno-gospodarczym

A-Gowienica

(w odniesieniu do wielkości poboru rzeczywistego) wynoszą zatem 85%.
Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w poszczególnych podrejonach wynoszą:
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Gowienica Górna wraz ze Stepnicą (A1) – 52,6%
Gowienica Środkowa od ujścia Stepnicy do Świdnianki (A2) – 98,5%
Gowienica Dolna do Zalewu Szczecińskiego (A3) – 91,0%
Największe użytkowanie wód podziemnych ma miejsce w podrejonie A1,
obejmującym Gowienicę Górną wraz ze Stepnicą. Ale nawet tu, przy założeniu wielkości
poborów wód podziemnych w wysokości poborów dopuszczalnych w pozwoleniu
wodnoprawnym rezerwy wynoszą powyżej 50%.

Na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy wraz z GZWP nr 123 StargardGoleniów opracowaną przez Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. we Wrocławiu
w 2004 r. oszacowano wielkość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni
Gowienicy.
Oszacowane zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w zlewni Gowienicy wynoszą
26 300 m3/d, w tym zasoby poziomu czwartorzędowego – 25 000 m3/d, zasoby poziomu
trzeciorzędowego – 1 300 m3/d.
Wyniki bilansu wód podziemnych w zlewni Gowienicy wskazują, iż aktualnie rezerwy
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poborów
rzeczywistych wynoszą ponad 90%, rezerwy zasobów dyspozycyjnych w odniesie do
wielkości średniego poboru dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym wynoszą 85%.
W związku z dużą rezerwą zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni Gowienicy,
nie sformułowano ograniczeń w zakresie poborów wód podziemnych.
W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych proponuje się
przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych dla wydzielonych
podrejonów wodno-gospodarczych w cyklach 6-letnich.
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10.Identyfikacja presji mających wpływ na występowanie ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych wód powierzchniowych i
podziemnych w zlewni Gowienicy i rejonie wodno-gospodarczym AGowienica wraz z oceną tego wpływu
Wody zlewni Gowienicy pozostają pod wpływem presji antropogenicznych
powodujących zmiany ilościowe, jakościowe oraz morfologiczne.
Zidentyfikowane w ramach niniejszego opracowania presje to:
pobory wody, w szczególności do celów hodowli ryb, które poprzez redukcję ilości
wody płynącej w korycie rzeki, ograniczają możliwości bytowania organizmów
wodnych (zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego, przekształcenia struktury
dna, zmniejszenie powierzchni lustra wody, ograniczenie przybrzeżnych stref
ekotonowych, zmiany prędkości przepływu itp.),
zrzuty ścieków (oczyszczalnie, stawy hodowlane),
zabudowa poprzeczna (jaz dla potrzeb stawów pstrągowych, zastawki) powodująca
zmiany morfologiczne, w konsekwencji w sposób istotny zmieniają warunki
siedliskowe organizmów żywych.
Do identyfikacji presji posłużono się wskaźnikami w zakresie oceny stanu ilościowego
i morfologicznego w celu rozpoznania zmian hydromorfologicznych oraz dokonania diagnozy
skali tych zmian na podstawie pracy: „Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia stanu
ilościowego i morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich
wartości progowych dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód”,
grudzień 2006 r.
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Tabela 27. Wskaźniki do oceny stanu ilościowego w scalonych częściach wód
Opis wskaźnika

Sumaryczna pojemność czynna zbiorników
retencyjnych odniesiona do średniego
rocznego odpływu z wielolecia (1960-1980)
w przekroju zamykającym zlewnię części
wód.

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

i1 = Σ (Vc- Vm)/V SSQ
0,03 (3%)
3

3

mln m /(mln m /rok)
Dla typów

Łączna suma poborów bezzwrotnych wód
powierzchniowych odniesiona do przepływu
średniego niskiego z wielolecia
„pseudonaturalnego” (1960-1980)
w przekroju zamykającym zlewnię części
wód.

i2 = Ppow/SNQp

hydrologicznych:
rzeki górskie:

3

3

(m /s) / (m /s)

0,15 (15%)
rzeki wyżynne
i przejściowe:
0,2 (20 %)
rzeki nizinne:
0,25 (25 %)

Wskaźnik zaburzenia reżimu
hydrologicznego, wynikającego z istotnych
zmian w zagospodarowaniu zlewni części
wód, wyrażony bezwzględną wartością
dopełnienia do 1 stosunku przepływu SSQ
z ostatniego wielolecia (1981-2000)
i przepływu SSQ z wielolecia
„pseudonaturalnego” (1960-1980).

i3’ = 1-(SSQ/SSQp)
+ - 0,25 (25%)

i3 = | 1-(SSQ/SSQp)|

0,25 (25%)

(-)

i4 = Qn / NTQ
Wskaźnik zachowania kryterium przepływu
nienaruszalnego

1,0 (100 %)
3

3

(m /s) / (m /s)
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Tabela 28. Wskaźniki do oceny stanu morfologicznego w jednolitych częściach wód
Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość
progowa

Łączna długość obwałowania cieków istotnych
w zlewni części wód odniesiona do sumarycznej
długości brzegów cieków istotnych (podwójna
długość rzeki)

m1’ = ΣLwałów / ΣLbrzegów

(-)

Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych
budowli piętrzących odniesiona do sumy
spadów cieków istotnych w zlewni części wód

(km/km)

m1 = y * m1’

0,60 (60%)

m2’ = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon)

(-)

m/m
m2 =

Sumaryczna długość części cieku odciętych
przez budowle poprzeczne o spadzie h> 0,4 m
lub 0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego
typu rzeki wykazanego w powyżej pracy)
odniesiona do długości wszystkich cieków
istotnych

* m2’

m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek

0,15 (15%)

0,30 (30%)

km/km

Łączna długość odcinków rzek, na których
prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa
podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu
rzeki) odniesiona do sumarycznej długości
cieków istotnych

m4’ = ΣLregul/ΣLrzek

(-)

km/km
m4 = * m4’

0,50 (50%)

Zidentyfikowano przekroczenie wartości progowych dla następujących wskaźników:
1. Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy
spadów cieków istotnych w zlewni części wód:
Gowienica do Dopł. z Puszczy Goleniowskiej,
Stepnica do jez. Lechickiego,
Stepnica od jez. Lechickiego do ujścia.
2. Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie
h> 0,4 m lub 0,7 m odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych:
Gowienica do Dopł. z Puszczy Goleniowskiej,
Stepnica do jez. Lechickiego,
Stepnica od jez. Lechickiego do ujścia.
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Podsumowując, zidentyfikowano następujące presje mogące mieć wpływ na ryzyko
nieosiągnięcia wód powierzchniowych zlewni Gowienicy:
rzeka Gowienica:
jaz dla potrzeb stawów pstrągowych,
pobory wody dla potrzeb stawów: dwóch karpiowych i jednego pstrągowego.
Skutki: brak swobodnej migracji ryb, zmiana warunków siedliskowych organizmów żywych.
Działania: udrożnienie rzeki (budowa przepławek), zapewnienie przepływu nienaruszalnego
(ograniczenie poborów).
rzeka Stepnica:
zastawka dla potrzeb przepływowych stawów karpiowych,
jaz.
rzeka Leśnica:
zastawki dla potrzeb stawów nie przepływowych,
zastawka dla potrzeb podpiętrzenia jeziora Maszewskiego,
stopień pomłyński,
zastawki wykonane dla potrzeb stawów przepływowych,
zastawka dla potrzeb nawodnień.
Skutki: brak swobodnej migracji ryb, zmiana warunków siedliskowych organizmów żywych.
Działania: udrożnienie rzeki (budowa przepławek) na obiektach nie wyposażonych jeszcze
w przepławki, zapewnienie przepływu nienaruszalnego (ograniczenie poborów).
W przypadku braku technicznych możliwości wykonania przepławek dla cieków mniej
istotnych

dla

zachowania

ciągłości

(Leśnica),

proponuje

się

zmienić

instrukcje

gospodarowania wodą dla stawów aby piętrzyły tylko w okresie napełnienia stawów.
Na etapie prac nad niniejszym opracowaniem nie posiadano wystarczających informacji dla
identyfikacji presji wpływającej na wartość wskaźnika ChZT-Mn (mgO2/l), który jest
przyczyną określenia złego stanu (poniżej stanu dobrego) wód zlewni Gowienicy. Analiza
wyników monitoringu z wielolecia 1994-2011 wskazuje, że wskaźnik ten oscyluje pomiędzy
stanem dobrym a stanem poniżej stanu dobrego. Prawdopodobną przyczyną wyników badań
jest kompleksowe oddziaływanie oczyszczalni ścieków oraz stawów karpiowych, nie można
również wykluczyć oddziaływania geogenicznego.
Zaleceniem wynikającym z niniejszego opracowania w celu realizacji celów środowiskowych
wyznaczonych w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest

przeprowadzenie dodatkowych analiz wpływu presji na wartość wskaźnika ChZT-Mn
(mgO2/l) w zlewni Gowienicy.
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11.Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy dokumentów
planistycznych oraz planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki
wodnej
Analiza dokumentów planistycznych oraz planów, programów i innych opracowań z zakresu
gospodarki wodnej pozwala na następujące wnioski:
zlewnia Gowienicy leży w obszarze województwa zachodniopomorskiego, w obrębie
powiatu goleniowskiego, swoim zasięgiem obejmuje: 93,3% powierzchni gminy
Osina, 39,7% gminy Przybiernów, 29,4% gminy Maszewo, 89,1% m. Maszewo, 18,2%
gminy Stepnica, 11,6% gminy Nowogard oraz 6,8% powierzchni gminy Goleniów,
w zlewni Gowienicy znajduje się 11 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)
rzecznych, w tym: 8 naturalnych (Dopł. z Puszczy Goleniowskiej – PLRW6000173144,
Świdnianka - PLRW6000173146, Stara Struga - PLRW6000173148, Gowienica od
Dopł. z Puszczy Goleniowskiej do ujścia - PLRW6000193149, Dopł. spod Burowa PLRW60001731412, Dopł. poniżej Babigoszczy - PLRW60001731452, Dopł. spod
Dzieszkowa - PLRW60001731454, Stepnica - jez. Lechickie - PLRW600017314233,
Dopł. z Węgorzy - PLRW600017314329) oraz 3 silnie zmienione części wód (Stepnica
od jez. Lechickiego do ujścia - PLRW60001731429, Gowienica do Dopł. z Puszczy
Goleniowskiej

-

PLRW60002331439

oraz

Stepnica

do

jez.

Lechickiego

-

PLRW600017314231). Wszystkie w/w JCWP leżą w obszarze trzech scalonych części
wód powierzchniowych (SCWP): DO0901, DO0902, DO0903,
w zlewni Gowienicy znajduje się 1 jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
jeziorna: Lechickie (Lednickie, Pogrzymie) - PLLW20790 w obszarze DO0902,
zlewnia Gowienicy w całości znajduje się w granicach jednej jednolitej części wód
podziemnych – JCWPd nr 2,
granica zlewni Gowienicy przebiega przez 47 obrębów geodezyjnych: Niewiadowo,
Wierzchosław, Niedamierz, Imno, Mosty, Danowo, Glewice 1, Glewice 2, Maszewo 1,
Maszewo 2, Maszewo 3, Dębice, Stodólska, Maciejewo, Godowo, Wisławie,
Dobrosławiec, Radzanek, Darż, Maszewko 1, Maszewko 2, Nowogard 4, Trzechel,
Świerczewo, Czermnica, Olchowo, Długołęka, Krasnołęka, Kulice, Węgorza,
Kościuszki, Redło, Zabierzewo, Nowiny, Czarnogłowy, Świętoszewo, Sosnowice,
Przybiernów 2, Przybiernów 4, Zalew Szczeciński, Miłowo, Stepniczka, Zielonczyn,
Stepnica, Krokorzyce, Widzieńsko i Bogusławie,
stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych określony w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został oceniony jako zły, dwie
JCWP, tj. Stepnica od jez. Lechickiego do ujścia oraz Stepnica do jez. Lechickiego są
zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i przewidziano dla nich
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derogację (termin osiągnięcia celu środowiskowego jest przedłużony do grudnia 2021
roku; w kolejnym planie gospodarowania wodami może zostać przedłużony jeszcze
do grudnia 2027 roku, jednak nie będzie możliwości dalszego przedłużenia);
pozostałe JCWP są niezagrożone (cel środowiskowy powinien być osiągnięty do
grudnia 2015 roku),
stan jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej określony w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został oceniony jako zły, JCWP
jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i przewidziano
derogację (6 lat jest okresem zbyt krótkim aby mogła nastąpić poprawa stanu wód,
nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji; w jeziorach zanieczyszczenia
kumulują się, głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są
źródłem związków biogennych oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat
po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń),
w obszarze zlewni Gowienicy znajduje się fragment Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 123 – Stargard – Goleniów o powierzchni w granicach zlewni
równej 18,4 km2, tj. obejmujący ok. 5% obszaru zlewni Gowienicy,
dla Gowienicy od ujścia Zalewu Szczecińskiego do ujścia Stepnicy (km 0,0 – 38,2)
wymagana jest ciągłość liniowa dla łososia (tarliska diadromiczne łososiowate,
zachowanie szczątkowej populacji troci)

– potrzeba zachowania ciągłości

morfologicznej rzek lub ich odcinków w odniesieniu do ryb w kontekście osiągnięcia
dobrego stanu/potencjału,
w zlewni Gowienicy występują gatunki wrażliwe na brak ciągłości morfologicznej:
- diadromiczne:
Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)
Łosoś (Salmo salar) – tarliska! - anadromiczna ryba wędrowna
Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta) – tarliska!, anadromiczna ryba wędrowna
- potamodromiczne:
Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)
Lipień (Thymallus thymallus)
Jaź (Leuciscus idus),
w obszarze zlewni Gowienicy brak jest stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych,
w obszarze zlewni Gowienicy występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych,
w zachodniej części zlewni Gowienicy skupiają się wielkoobszarowe formy ochrony
przyrody, tj.: OSO Łąki Skoszewskie (PLB320007), OSO Puszcza Goleniowska
(PLB320012) oraz SOO Ostoja Goleniowska (PLH320013),
w obszarze zlewni Gowienicy nie zostały wyznaczone obszary szczególnie narażone
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN),
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w obszarze zlewni Gowienicy znajduje się obszar bezpośredniego zagrożenia
powodzią obejmujący następujące działki:
obręb Niewiadowo (320402_5.0001): 1/1, 1/3, 1/4, 11, 16, 21/3, 29, 35/1, 36,
379/1, 379/2, 38/3, 38/4, 38/5, 382, 383, 39, 40, 41, 42, 43, 438, 439, 44, 45,
46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 47, 48/5, 48/6, 49, 496, 497/1, 5, 50/1, 55/1, 59, 6, 62,
63, 7, 70, 74, 76/5, 8, 81/1, 82, 83/1, 84/2, 87.
obręb Burowo (320402_5.0030): 13/14, 153/3, 154, 155, 157/1, 159, 160, 161,
162, 163, 184, 186, 187, 190/7, 190/8, 192, 193, 194, 194/1, 195, 196, 198/2,
276/6, 283/1, 284, 285, 286, 320/7, 338/3, 5/2, 6, 6/1, 692/3, 75.
obręb ewidencyjny Mosty (320402_5.0034): 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29/10,
29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 6, 68/2, 68/3, 7, 8, 9.
obręb Glewice 1 (320402_5.0061): 179/2, 179/3, 180/3, 180/4, 181, 182/1, 184,
185, 186, 187/1, 189/1, 190/1, 2, 219, 22, 227, 230, 239, 243/3, 268, 270, 271,
47, 48, 49, 50, 53/1, 56, 58, 59, 60/1, 62, 63/1, 65, 66.
obręb Glewice 2 (320402_5.0062): 10, 676/1, 680, 685/1.
obręb Maciejewo (320403_5.0007): 349/1, 349/2, 350/2, 365/1, 366/1, 366/2,
388.
obręb Pogrzymie (320403_5.0009): 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25/1, 27/3, 27/4, 28/1, 29/4, 4/1, 6, 7, 73, 8, 9.
obręb Węgorza (320405_2.0001): 259/4, 259/6, 260/10, 260/11, 260/12, 260/4,
260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 269/4, 269/5, 269/6, 269/7, 290, 295.
obręb Bodzęcin (320405_2.0003): 1, 10, 12/1, 13, 151/2, 152/1, 152/10, 152/5,
152/7, 269/5, 269/8, 269/9, 279, 3, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 45, 46, 47, 48, 49,
497/4, 5, 50/48, 51, 6, 8, 9.
obręb Krzywice (320405_2.0006): 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 206,
210, 321, 325, 329, 662/2, 663/2, 670/2, 676/2.
obręb Babigoszcz (320406_2.0019): 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
136, 15, 150, 172, 173, 22, 24/4, 240, 241, 242, 243, 244, 272/1, 272/12, 273/1,
273/3, 274/3, 274/7, 275/3, 276/4, 277/3, 277/6, 29/1, 30/2, 32/1, 32/2, 34, 344,
35, 36, 37, 39, 40, 41/3, 44/5, 46/1, 46/3, 53/1, 55, 56, 57/2, 59/1, 59/3, 59/4.
obręb Budzieszewice (320406_2.0020): 133, 134, 136/2, 139, 140, 141, 142,
143/1, 144, 145/3, 146/2, 147, 148/2, 150, 152/2, 158, 159, 166, 180/3, 181,
182, 205, 211/1, 211/3, 211/4, 214, 215/2, 216, 217, 218, 222, 223, 254, 257,
258/1, 258/2, 259, 260, 261, 270, 307, 36/2, 36/3, 36/9, 37, 47, 64/10, 64/11,
64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 93.
obręb Łoźnica (320406_2.0021): 100/1, 101, 103, 104, 105/1, 140, 146, 15, 153,
155, 157/1, 157/2, 157/7, 164/2, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 179, 182, 188,
189, 19/5, 19/6, 19/7, 191, 199, 23, 28, 35, 379/4, 38, 39/4, 4/2, 42/2, 43/2,
43/3, 46/1, 46/3, 48/1, 48/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60/1, 61/6, 62/3,
62/4, 62/5, 63, 64, 65, 66, 67/1, 69, 71/1, 71/2, 71/3, 87, 91/1, 93, 94, 95, 96, 97.
obręb Biebrówek (320406_2.0023): 181, 201, 240, 251, 258/1, 259/1.
obręb Dzisna (320406_2.0024): 1/2, 1/3, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/3, 16/1, 18/4,
23/1, 25, 250/1, 252/1, 255, 257, 259/1, 260, 268, 269, 27, 277, 278, 28, 280, 29,
3, 30, 31, 338, 4, 5/2, 5/3, 5/4, 72/2, 72/5, 72/6, 74, 75, 76, 78/1, 78/2, 8, 82, 9.
obręb Zielonczyn (320407_2.0011): 158/2, 182, 183, 184/2, 186, 187, 188, 189,
190/2, 193, 194, 199.
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obręb Krokorzyce (320407_2.0013): 180, 181, 185, 192, 193, 194, 220/2, 221, 68,
73, 75.
obręb Widzieńsko (320407_2.0014): 113/2, 201, 205, 219/2, 229/10, 229/11,
229/12, 229/2, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 245, 250/9, 251/2, 252/1, 253/12,
254/2, 255, 277/4, 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/6, 284/1, 285/5,
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ujęto rozbudowy
i modernizacje oczyszczalni ścieków (ujęto w bilansie na podstawie pozwoleń
wodnoprawnych uzyskanych na rozbudowę i modernizację tych oczyszczalni),
nie przewiduje się lokalizacji w zlewni Gowienicy obiektów gospodarki wodnej
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
Podsumowując analizę dokumentów planistycznych nie planuje się działań (presji)
mogących mieć negatywny wpływ na realizację celów środowiskowych.
Wszystkie negatywne oddziaływania związane są ze stanem istniejącym.
Natomiast zidentyfikowano wiele działań rozproszonych w zakresie ochrony przyrody
(włączając plany realizacji dokumentów takich jak plany ochrony obszarów Natura 2000,
plany zadań ochronnych innych obiektów podlegających prawnej ochronie), które po
wdrożeniu będą korzystnie wpływać na realizację celów środowiskowych.

12.Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni
Gowienicy wraz ze sprawdzeniem efektu ekologicznego
W podejściu ogólnym, wszystkie analizy przeprowadzane w ramach niniejszego
opracowania dążyły do określenia wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód
zlewni Gowienicy w celu osiągnięcia dobrego stanu / potencjału tych wód.
Nie wszystkie wnioski jakie wynikają z przeprowadzonych analiz mogą zostać wpisane
do treści rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy z uwagi
na obwarowania legislacyjne. Ponadto część wymagań, priorytetów i ograniczeń
w korzystaniu z wód zaplanowano zapisać w Rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (na etapie
przedmiotowego opracowania Zamawiający udostępnił projekt tego dokumentu).
Zatem w niniejszym rozdziale zestawiono działania, które prowadzą do poprawy
stanu wód. Niektóre z tych wniosków będą mogły stanowić zapisy rozporządzenia w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy (odrębny dokument).
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Wymagania w zakresie stanu wód
Wymagania w korzystaniu z wód zlewni Gowienicy, niezbędne do realizacji celów
środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry:
1) zachowanie w korycie przepływów nienaruszalnych określonych zgodnie z metodyką
przyjętą w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
2) zapewnienie ciągłości przepływu wody w jej korycie,
3) utrzymania natężeń przepływów na poziomach gwarantujących pobór wody innym
użytkownikom na całej długości rzeki,
4) korzystanie z wód dla napełniania stawów dla hodowli ryb odbywać się musi na
zasadzie zależnego korzystania z wód,
5) korzystanie z wód dla napełniania stawów dla hodowli ryb wymaga retencjonowania
wód w Jeziorze Długim,
6) korzystanie z wód wymaga zapewnienia migracji organizmów związanych ze
środowiskiem wodnym w dół i w górę rzeki,
7) korzystanie z wód na dopływach Gowienicy i Stepnicy oraz na odcinkach źródłowych
Gowienicy i Stepnicy wymaga monitoringu stanu wód przez podmioty posiadające
pozwolenie wodnoprawne (obserwacje wodowskazowe pomiędzy korzystającymi
z wód do celów hodowli ryb) na zasadach jednakowych dla wszystkich korzystających
z wód, z obowiązkiem przekazywania danych obserwowanych dyrektorowi RZGW.

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
Korzystanie z wód zlewni Gowienicy odbywać się będzie, według następującej hierarchii
potrzeb:
1) zaopatrzenie w wodę ludności,
2) korzystanie z wód, które przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji
wód w zlewni,
3) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych,
4) pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia.

Ograniczenia w korzystaniu z wód
Ograniczenia w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych:
1) nowy użytkownik wód nie może naruszać uprawnień użytkowników już istniejących
w systemie gospodarowania wodą w obszarze zlewni Gowienicy,
2) zezwolenie na pobór wód powierzchniowych dla nowego użytkownika może być
udzielone pod warunkiem braku wpływu na uzyskane na podstawie pozwoleń
wodnoprawnych uprawnienia istniejących użytkowników; wykazanie braku wpływu
jest obowiązkiem nowego użytkownika.
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Ograniczenia w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych:
W przygotowywanym projekcie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego odcinek Gowienicy od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do ujścia
Stepnicy (km 0,0 – 38,2) zakwalifikowany został jako istotny pod względem zachowania
ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry, natomiast odcinek od ujścia Stepnicy do
źródeł jako istotny pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Dla pozostałych cieków w zlewni Gowienicy
zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej nie jest warunkiem koniecznym
uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. W konsekwencji:
1) na całej długości rzeki Gowienicy wykonywanie nowych urządzeń wodnych w postaci
przegród na rzece i budowli piętrzących będących barierą w migracji organizmów
wodnych, jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych obiektów w urządzenia
zapewniające swobodną migrację, tj. urządzenia dla zachowania ciągłości
morfologicznej dla łososia i troci wędrownej, które spełniają od razu potrzeby
pozostałych gatunków ryb z wyjątkiem jesiotra;
2) minimalne warunki jakie należy zachować dla uzyskania wymaganej skuteczności
ekologicznej przepławek dla migracji ryb, o których mowa w pkt 1:
Przepławka techniczna szczelinowa:
- przepływ Qmin=0,41 m3/s
- długość komór l=2,75-3,00 m
- szerokość komory b=1,8-2,5 m
- max różnica poziomów wody w komorach t=0,20 m
- minimalna głębokość h=0,75 m
- prędkość przepływu v=0,40-2,00 m/s
- dyssypacja objętościowa W = 150-200 W/m3
Przepławka komorowa konwencjonalna:
- przepływ Qmin=0,20-0,50 m3/s
- długość komór l=2,5-3,0 m
- szerokość komory b=1,6-2,0 m
- max różnica poziomów wody w komorach t=0,20 m
- minimalna głębokość h=0,80-1,0 m
- prędkość przepływu v=0,40-2,00 m/s
- dyssypacja objętościowa W = 150-200 W/m3
3) minimalne warunki jakie należy zachować dla uzyskania wymaganej skuteczności
ekologicznej innych urządzeń dla migracji ryb, o których mowa w pkt. 1, tj. ramp
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a)

b)

c)

d)

kamiennych narzutowych, bystrz betonowo-kamiennych, bystrz kaskadowych
i obejść.
wysokość przegrody czyli warunki stosowania:
- rampa kamienna dla H<1,00 m
- bystrza H< 3,00 m
- bystrza kaskadowe H< 6,00 m
- obejścia H<10 m
nachylenie:
- rampa kamienna max 1:10
- bystrza i bystrza kaskadowe i obejścia max 1:20
przepływ wody:
- rampa kamienna Q > 100 l/s/mb
- bystrza i obejścia Q >80 l/s/mb
- bystrza kaskadowe Q > 150 l/s/mb
napełnienie:
- rampa kamienna, bystrza 0,30-0,40 m
- bystrza H< 3,00 m
- bystrza kaskadowe H< 6,00 m
- obejścia H<10 m

Ograniczenia w zakresie rybackiego korzystania z wód rzeki Gowienicy:
1) od źródeł rzeki Gowienicy do mostu drogowego w miejscowości Widzeńsko wraz
z dopływami wprowadza się zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12, zakaz zabierania
lipienia oraz zakaz brodzenia od 01.01 do 15.05; dozwolony jest połów wyłącznie na
przynęty sztuczne.
2) od mostu drogowego w miejscowości Widzieńsko do mostu na trasie Stepnica-Rokita
wraz z dopływami wprowadza się zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12, zakaz
zabierania lipienia oraz zakaz brodzenia od 01.01 do 15.05; dozwolony jest połów
wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.
3) od mostu na trasie Stepnica-Rokita do ujścia rzeki Gowienicy wprowadza się zakaz
spinningowania od 01.10 do 31.12 oraz zakaz zabierania lipienia.
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Tabela 29. Wykaz dopływów, na których wprowadza się ograniczenia w zakresie rybackiego korzystania
z wód

Km cieku

Nazwa dopływu

Rzeka Gowienica od źródeł (km 45,597) do mostu drogowego
w miejscowości Widzeńsko (km 12,485)
45,597
38,160
34,467
31,802
29,228
23,224
18,298
18,096

Dopływ spod Burowa
Stepnica
Dopływ z Węgorzy
Dopływ w Biebrówku
Dopływ z Żychlikowa
Dopływ z Puszczy Goleniowskiej
Struga Henrykowska
Struga Dzieszkowska

Rzeka Gowienica od mostu drogowego w miejscowości Widzieńsko
(km 12,485) do mostu na trasie Stepnica-Rokita (4,945)
9,417

Świdnianka

Rzeka Gowienica od mostu na trasie Stepnica-Rokita (4,945) do ujścia
rzeki Gowienicy (0,000)
2,312
0,520

Kanał Kłosowicza
Stara Struga

Ograniczenia w zakresie rybackiego korzystania z wód rzeki Gowienicy określone
zostały przez PZW Zarząd Okręgu Szczecin i nie zostały umieszczone w rozporządzeniu
z następujących powodów:
ograniczenia dążą do poprawy stanu populacji ryb mogą ulegać zmianie w zależności
od bieżącego stanu populacji,
Dyrektor RZGW nie uczestniczy w formułowaniu tych ograniczeń.
Wymagania,

priorytety

i

ograniczenia

w

korzystaniu

z

wód

zapisane

w Rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego należy stosować łącznie z zapisami Rozporządzenia
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy.
Ograniczenia w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych w tym obiektów
hydrotechnicznych, wymagania dla istniejących obiektów piętrzących, sposób obliczania
przepływu

nienaruszalnego,

odstępstwo

od

konieczności

zachowania

przepływu

nienaruszalnego, warunki poboru wód podziemnych oraz ograniczenia w odprowadzaniu
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ścieków do wód, z uwagi na umieszczenie ich w warunkach dla Regionu nie umieszczano
w tekście niniejszego opracowania.
W projekcie rozporządzenia nie wprowadzono ograniczeń związanych z korzystaniem
z wód podziemnych. Wyniki bilansu wód podziemnych w zlewni Gowienicy wskazują bowiem
na duże rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. Aktualnie rezerwy zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poborów rzeczywistych
wynoszą ponad 90%, rezerwy zasobów dyspozycyjnych w odniesie do wielkości średniego
poboru dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym wynoszą 85%.
W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych proponuje się
przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w cyklach 6-letnich, dla
wydzielonych podrejonów wodno-gospodarczych.
W projekcie rozporządzenia nie wprowadzono ograniczeń związanych z ochroną
ekosystemów wodnych i od wód zależnych z uwagi na działania regionalnych dyrekcji
ochrony środowiska i tworzeniem planów zadań ochronnych / planów ochrony dla tych
obszarów w formie rozporządzenia i wchodzących w obowiązywanie na zasadach prawa
miejscowego.
Podobnie nie wprowadzano zapisów i ograniczeń odnośnie obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią z uwagi na szczegółowe zapisy ustawy Prawo Wodne w tym zakresie
a także z uwagi na obowiązek umieszczania tych obszarów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
W ramach niniejszego opracowania należało sprawdzić efekt ekologiczny
postulowanych w projekcie warunków wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu
z wód zlewni Gowienicy w kontekście osiągnięcia zapisanych do tych wód celów
środowiskowych.
Efekty ekologiczne postulowanych w niniejszym opracowaniu warunków korzystania
z wód nie są możliwe do skwantyfikowania. Natomiast bazując na doświadczeniach autorów
w zakresie ocen środowiskowych prognozuje się korzystny wpływ zapisów w zakresie
osiągnięcia celów środowiskowych.
Wykonane ilościowe analizy bilansowe pozwalają na wniosek, że podstawowym
ograniczeniem użytkowania zasobów wód powierzchniowych zlewni Gowienicy, w celu
realizacji celów środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, powinno być zachowanie w korycie przepływu nienaruszalnego a tym samym
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poprawa warunków bytowania organizmów. Działania te wpłyną co najmniej na utrzymanie
dobrego stanu i z dużym prawdopodobieństwem na poprawę elementów biologicznych.
Wyniki przeprowadzonych analiz bilansowych upoważniają do stwierdzenia, iż
działaniem wspomagającym zachowanie przepływu nienaruszalnego w zlewni przy obecnym
stanie i sposobie korzystania z jej wód byłoby wprowadzenie zależnego korzystania z wód na
ciekach służących zaspakajaniu potrzeb użytkowników stawów rybnych.
Badania naukowe dowodzą, że działania (w szczególności dotyczące hydromorfologii)
w zakresie zachowania ciągłości i pozostawienia przepływu nienaruszalnego wpływają
korzystnie na organizmy żywe i ich siedliska. Efekt ekologiczny podlegał będzie ocenie
w ramach monitoringu środowiska po ich wdrożeniu.
Podsumowując, istotnym z punktu widzenia niniejszego opracowania jest podanie
informacji dla organów wydających pozwolenia wodnoprawne. Spełnienie warunków
(uzasadnienie spełnienia wymagań) zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Gowienicy powinno być zawarte w operacie wodnoprawnym lub
w załącznikach do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne. Uzasadnienie
spełnienia wymagań warunków korzystania z wód powinno znaleźć się w uzasadnieniu
decyzji pozwolenie wodnoprawne.
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