UZASADNIENIE
do Rozporządzenia nr 15 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 30 listopada 2005 r.
( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 98, poz. 1974 )
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z Kanału
Kurowskiego, gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie wystąpił z wnioskiem,
o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Kurowskiego, gm.
Kołbaskowo.
Ustanowienie strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej z Kanału
Kurowskiego wynika z potrzeby zapewnienia trwałej jakości wody zgodnej z przepisami.
Podstawą do określenia granic strefy ochronnej są wyniki badań hydrologicznych,
hydrograficznych i geomorfologicznych. Obszar ujęcia wód powierzchniowych z Kanału
Kurowskiego stanowiący teren położony pomiędzy, od wschodniej strony rozległą doliną
Odry, zaś od zachodu skarpą nadodrzańską, pozostaje w ścisłym związku hydraulicznym z
nurtem Odry Zachodniej (co przy zjawisku tzw. cofki, może mieć znaczenie dla
przemieszczania się potencjalnych zanieczyszczeń) oraz wodami podziemnymi
występującymi w warstwie wodonośnej głównego, użytkowego poziomu wodonośnego,
rozciętego przez głęboką dolinę Odry. Dopływ wód podziemnych do Kanału Kurowskiego
stanowi znikomą ilość, pozostającą bez wpływu na jakość ujmowanych wód. W związku z tym
przy określaniu przebiegu granic strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych z Kanału
Kurowskiego jako najważniejsze kryterium przyjęto warunki hydrologiczne rejonu ujęcia, tj.
ochronę przed zanieczyszczeniami dopływającymi rzeką Odrą. Ustanowienie strefy ochronnej
i wprowadzenie ograniczeń w wykorzystaniu tego obszaru, pozwoli na wyeliminowanie
działań stanowiących zagrożenie dla jakości wód Kanału Kurowskiego.
Ujęcie wody z Kanału Kurowskiego jest ujęciem rezerwowym dla miasta Szczecina, które od
roku 2001 uruchamiane jest tylko w sytuacjach awaryjnych.
Szczegółowe uzasadnienie treści rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Kurowskiego przedstawia się następująco:
1. Uzasadnienie dla terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej.
Zgodnie z art. 53 Prawa wodnego nie przewiduje się konkretnych zakazów w strefie
ochrony bezpośredniej. Prawo wodne stanowi jedynie, że na tym terenie zabronione jest
użytkowanie do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Uzasadnienie dla terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej.
2.1. Przy zakazie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wprowadzono wyjątek
dotyczący możliwości odprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych. Dopuszczenie do odprowadzania oczyszczonych wód
opadowych w strefie ochrony pośredniej pozwoli na bezkonfliktową rozbudowę i
modernizację dróg na terenie strefy. Złagodzenie zakazu dotyczącego odprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi nie powinno spowodować nadmiernego obciążenia
środowiska.
2.2. Zakaz odnośnie rolniczego wykorzystania ścieków jest zacytowany wprost z ustawy.
Uznano, że w ustawowym brzmieniu jest on dostatecznie precyzyjny i jednocześnie
niezbędny do zastosowania z punktu ochrony wód.
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2.3. Zakaz lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych jest zaproponowany w brzmieniu zgodnym z
ustawą Prawo wodne.
2.4. Proponowany zakaz przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych
jest zacytowany wprost z ustawy. Uznano, że w ustawowym brzmieniu jest on
dostatecznie precyzyjny.
2.5. Przy zapisie dotyczącym zakazu lokalizowania baz i zbiorników do magazynowania
produktów ropopochodnych a także rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem
zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz kontenerowych stacji paliw proponuje
się dopuścić wyjątek dotyczący możliwości lokalizowania naziemnych zbiorników
gazu płynnego będącego produktem ropopochodnym zgodnie z § 2 pkt 1 litera c
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 98, poz. 1067 z późniejszymi zmianami), ze względu na wykorzystywanie
tego gazu przez gospodarstwa indywidualne do ogrzewania budynków. Ponadto
dopuszczono możliwość lokalizowania kontenerowych stacji paliw uznając, że tego
typu stacje wyposażone w naziemne zbiorniki są w dostateczny sposób zabezpieczone
przed niekontrolowanymi rozlewani paliw.
2.6. Proponowany zakaz lokalizowania ferm chowu i hodowli zwierząt wynika z faktu, iż
budowa ferm stanowi zazwyczaj duże przedsięwzięcia stwarzające potencjalnie duże
zagrożenie dla środowiska naturalnego, którego wnioskodawca chce uniknąć.
2.7. Zaproponowany zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych
zacytowany jest wprost z ustawy.
2.8. Proponowany zakaz naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenem
zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych
przepisów wynika z faktu, iż uciążliwym ogniskiem zanieczyszczeń mogą być
nielegalne punkty napraw samochodów. Zakaz ten ma zobligować do korzystania z
profesjonalnych punktów napraw.
2.9. Zaproponowany zakaz mycia pojazdów poza myjniami usługowymi, wynika z faktu, iż
nagminnie występuje zjawisko mycia pojazdów bezpośrednio na gruncie.
Wnioskodawca chcąc wyeliminować takie zjawiska proponuje wprowadzić ten zapis.
2.10. Zaproponowano zakaz użytkowania wodnych pojazdów o napędzie spalinowym za
wyjątkiem pojazdów służb ratowniczych, organów kontrolnych administracji drogi
wodnej, uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim rzeki Odry nr 5 oraz statków
żeglugi śródlądowej o długości kadłuba mniejszej niż 20 m lub przewożących mniej niż
12 pasażerów. Wprowadzenie zakazu wynika z możliwości zanieczyszczenia wód
wyciekami z uszkodzonych silników.
2.11. Przy zapisie dotyczącym zakazu stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem
środków dopuszczonych do stosowania w strefie ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody
proponuje się dopuścić możliwość stosowania wybranych środków ochrony roślin.
Wynika to z faktu, iż na obszarze strefy ochronnej istnieją ogródki działkowe jak i
użytki rolne.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo wodne, koszty związane z ustanowieniem strefy
ochronnej ponosi właściciel ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Kurowskiego, gm.
Kołbaskowo tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.
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