ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145,
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, zwanego dalej „regionem wodnym”, określające:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z celów
środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P.
z 2011 r. Nr 40, poz. 451), zwanych dalej „ustalonymi celami środowiskowymi”;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych
jednolitych części wód, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.
Rozdział 2.
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów
środowiskowych
§ 2. 1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących, wymaga się
zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego.
2. Wartość przepływu nienaruszalnego nie może być mniejsza niż iloczyn współczynnika k oraz
średniego niskiego przepływu z wielolecia, zwanego dalej „SNQ”, o ile w warunkach korzystania z wód
zlewni w regionie wodnym nie postanowiono inaczej.
3. Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
4. W przypadku, gdy iloczyn współczynnika k i SNQ jest mniejszy od najniższego niskiego przepływu
z wielolecia, zwanego dalej „NNQ”, wartość przepływu nienaruszalnego nie może być mniejsza niż
NNQ.
§ 3. Ustala się wymagania w zakresie zachowania ciągłości morfologicznej cieku, niezbędne dla
zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu
stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód, zróżnicowane według podziału wód powierzchniowych
na:
1) cieki lub ich odcinki szczególnie istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla
obszaru dorzecza Odry, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest
warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód – określone
w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest warunkiem
koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód – określone w załączniku
nr 3 do rozporządzenia;
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3) cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu
wodnego, które są miejscami tarlisk i dorastania form młodocianych gatunków ichtiofauny
wrażliwych na przerwanie tej ciągłości – określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
4) pozostałe cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej
nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód.
§ 4. 1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior
wymaga się nieprzekraczania poziomu naturalnej tolerancji jeziora.
2. Jednolite części wód jezior, w których z uwagi na nasilenie presji antropogenicznej nastąpiło
przekroczenie poziomu naturalnej tolerancji jeziora oraz jednolite części wód jezior lobeliowych uznaje
się za priorytetowe pod względem ochrony.
3. Wykaz jednolitych części wód jezior, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „jeziorami
priorytetowymi”, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 5. Dla uzyskania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych wymaga się aby korzystanie
z wód podziemnych nie powodowało:
1) niespełnienia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych;
2) szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;
3) dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych;
4) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby spowodować
dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych.
Rozdział 3.
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym
§ 6. 1. Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych:
1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;
3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;
4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych;
5) na potrzeby przemysłu;
6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt;
7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych;
8) na potrzeby energetyki wodnej;
9) na potrzeby transportu wodnego;
10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.
2. Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na
jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika, z wyłączeniem
sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
3. O wyższości priorytetu, o którym mowa w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa.
4. Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują na obszarze regionu wodnego, za wyjątkiem
zlewni, dla których ustalono warunki korzystania z wód zlewni.
Rozdział 4.
Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla
wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych
§ 7. 1. Korzystanie z powierzchniowych wód płynących nie może powodować redukcji przepływu
w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego.
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2. Dla poborów zwrotnych dopuszcza się obniżenie wartości przepływu nienaruszalnego, o której
mowa w § 2 ust. 2 o 50%, ale nie mniej niż do NNQ, pod warunkiem zastosowania rozwiązań
technicznych zapewniających wypełnienie koryta cieku pomiędzy miejscem poboru, a miejscem zrzutu,
odpowiadającego co najmniej przepływowi nienaruszalnemu, którego wartość jest określona zgodnie
z § 2 ust. 2 i 4.
3. Wartość przepływu nienaruszalnego określonego na podstawie ust. 2 nie może być mniejsza od
wartości przepływu wymaganego dla pracy przepławki.
4. Korzystanie z powierzchniowych wód płynących jest możliwe pod warunkiem jednoznacznego
określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego umożliwiającego pomiar jego wartości.
§ 8. 1. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie może
powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego z powodu zmiany wartości
wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących
klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych ściekach.
2. Wprowadzanie ścieków, do wód powierzchniowych o stanie poniżej dobrego, nie może:
1) pogarszać wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, które zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego, o ile
pozwalają na to najlepsze dostępne techniki, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.2);
2) powodować przekroczenia wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych, substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu wód, innych niż określone
w pkt 1, ustalonych dla stanu dobrego wód powierzchniowych.
3. W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z nowych instalacji służących do
oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w ust. 1 i 2 odnosi się do odcinka cieku
w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi
równej 90%.
4. W przypadku braku danych pomiarowych o przepływach w cieku lub w przypadku zbyt krótkiego
okresu wykonywania pomiarów tych przepływów dopuszcza się określenie wartości przepływu, o którym
mowa w ust. 3 jako iloczynu przepływu średniego z wielolecia, zwanego dalej SSQ i współczynnika W
90%. Sposób wyznaczenia wartości współczynnika W 90% został określony w załączniku nr 6 do
rozporządzenia.
5. W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z istniejących instalacji służących do
oczyszczania ścieków, bez zmiany lub przy zmniejszeniu dopuszczonych w dotychczas obowiązującym
pozwoleniu wodnoprawnym ilości, stanu i składu wprowadzanych ścieków, o spełnieniu wymagania
określonego w ust. 1 i 2 stanowić będą wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków z okresu obowiązywania
pozwolenia, świadczące o prawidłowej pracy instalacji służącej do oczyszczania ścieków.
6. W przypadku zwiększenia dopuszczonych w dotychczas obowiązującym pozwoleniu
wodnoprawnym ilości, stanu lub składu wprowadzanych ścieków z istniejących instalacji służących do
oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego w ust. 1 i 2 odnosi się do odcinka cieku
w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie w cieku o gwarancji czasowej wystąpienia wraz
z wyższymi równej 90% oraz do przyrostu ładunków wprowadzanych zanieczyszczeń.
7. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą wprowadzania do wód powierzchniowych
oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
§ 9. Ścieki wprowadzane do wód o stanie niższym od dobrego, nie mogą zawierać substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń, określonych w przepisach odrębnych.
§ 10. Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest możliwe:
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1) wyłącznie przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne;
2) pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
§ 11. 1. Piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych cieków lub ich odcinków, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy budowle piętrzące nie są wyposażone
w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy piętrzenia wód realizowanego na warunkach
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, które stało się ostateczne przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, do czasu pierwszej przebudowy lub rozbudowy istniejącej budowli piętrzącej, jednak
nie później niż do dnia, w którym upływa termin osiągnięcia dobrego stanu, wskazanego w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dla części wód, na których zlokalizowane są te
budowle piętrzące.
§ 12. 1. Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające
swobodną migrację ryb.
2. Dopuszcza się wykonanie budowli, o których mowa w ust. 1 bez wyposażania ich w urządzenia
zapewniające swobodną migrację ryb, pod warunkiem, że wysokość progu przelewu tych budowli
nie będzie większa niż 0,30 m oraz, że budowle te wyposażone będą w przelew zapewniający
koncentrację przepływu wody przy przepływie SNQ, na głębokość równą wysokości progu i na szerokość
w poziomie lustra wody równą nie mniej niż 0,30 m.
§ 13. 1. Wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń zapewniających swobodną
migrację ryb jest możliwe, jeżeli urządzenia te będą spełniać warunki techniczne ustalone dla
reprezentatywnych gatunków ryb. Warunki te określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania pozostałych
gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące skuteczność urządzeń
zapewniających swobodną migrację ryb:
1) dla cieków lub ich odcinków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1- 3 reprezentatywne gatunki ryb
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia;
2) dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych odcinków cieków, jako reprezentatywne gatunki ryb
ustala się certę lub węgorza.
§ 14. 1. Korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich odcinkach,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy obiekty te nie są
wyposażone w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego
typu ujęć wody przed spływającymi rybami.
2. Zabezpieczeniami, o których mowa w ust. 1 mogą być kraty o prześwicie nie większym niż 15 mm.
3. Dopuszcza się korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich
odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3, bez zabezpieczeń wlotów do elektrowni wodnych
przed spływającymi rybami, pod warunkiem zastosowania turbiny śrubowej (ślimakowej).
§ 15. 1. Rolnicze wykorzystanie ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów
od linii brzegowych jezior priorytetowych.
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z nowolokalizowanych przydomowych oczyszczalni
ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych jezior
priorytetowych.
3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pochodzących z nowych obiektów budowlanych jest
niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych jezior priorytetowych.
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4. Linie brzegowe jezior priorytetowych, o których mowa w ust. 1-3 oznaczają wykazany w ewidencji
gruntów i budynków przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych jezior, a gruntami
do nich przyległymi.
5. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wprowadzania do wód powierzchniowych i do
ziemi, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków pochodzących ze
stacji uzdatniania wody.
§ 16. 1. Wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami
jezior priorytetowych, możliwe jest w przypadku zachowania łącznie następujących warunków:
1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym;
2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny;
3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 czasu dopływu do
jeziora.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wprowadzania ścieków pochodzących
z jednostek i obiektów, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159).
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wprowadzania do wód jezior oraz cieków
naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior priorytetowych, oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody.
4. Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód jezior oraz cieków naturalnych lub urządzeń
wodnych będących dopływami jezior priorytetowych z istniejących w dniu wejścia w życie
rozporządzenia instalacji służących do oczyszczania ścieków, przez okres pięciu lat od dnia wejścia
w życie rozporządzenia.
§ 17. 1. W jednostkach bilansowych wód podziemnych Wyspa Uznam, Wyspa Wolin oraz Wyspa
Karsibór, łączny pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w każdej z tych jednostek nie może
przekraczać wielkości dostępnych do zagospodarowania zasobów dla nich ustalonych.
2. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią zasoby dyspozycyjne ustalone
dla obszaru bilansowego. Wielkość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Wyspy Wolin, Wyspy
Uznam i Karsibór zawarto w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 18. Wielkość maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia wód podziemnych nie może
przekraczać ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania na wodę. Wzór na obliczenie
wielkości maksymalnego rocznego poboru wody zawiera załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 19. 1. Korzystanie z wód podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych do napełniania
stawów rybnych oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest niedopuszczalne w przypadku
istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód powierzchniowych.
2. Korzystanie z wód podziemnych ze starszych niż czwartorzędowe utwory wodonośne do
napełniania stawów rybnych oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest niedopuszczalne
w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód podziemnych z czwartorzędowych
utworów wodonośnych lub wód powierzchniowych.
§ 20. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 11 do rozporządzenia niedopuszczalne jest:
1) wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych;
2) wykonywanie odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, za
wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych nie powodujących długoterminowych negatywnych skutków
dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych;
3) pobieranie wód podziemnych do nawodnień gruntów i upraw.
§ 21. Na obszarze wskazanym w załączniku nr 12 do rozporządzenia niedopuszczalne jest:
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1) wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód podziemnych na potrzeby inne niż
wynikające z priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) wykonywanie odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, za
wyjątkiem odwodnień nie powodujących długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości
zasobów wód podziemnych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
dr inż. Andrzej Kreft

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz 2013 r. poz.
21 i 165.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, poz.
47 i poz. 457.
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r.
Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k.
1. Wyznaczenie dla przekroju cieku, w którym planowane jest korzystanie z wód:
1) powierzchni zlewni, F [km2],
2) przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3 ·s-1].
2. Obliczenie spływu jednostkowego SSq [dm3 ·s-1 ·km-2] na podstawie wzoru [1]
[1]

3. Wyznaczenie wartości współczynnika k na podstawie wzoru [2]
[2]

gdzie:
e jest podstawą logarytmu naturalnego;
a, b, c, d oraz f są parametrami o wartościach według tabeli 1.
Tabela 1. Wartości parametrów a, b, c, d, f są do wzoru na ustalenie współczynnika k.
Parametr
Wartość

a
-6,11·10-7
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b
0,116

c
0,0312

d
-0,0297

f
0,866
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry.
Lp.

Ciek

1

Odra

2
3
4
5
6
7

Cieśnina Świna
Cieśnina Dziwna
Rega
Parsęta
Wieprza
Grabowa

Określenie odcinka cieku
od ujścia do Roztoki Odrzańskiej do ujścia Nysy
Łużyckiej
na całej długości
na całej długości
od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice
od ujścia do Bałtyku do jazu Doble
od ujścia Bałtyku do jazu Bożanka
od ujścia do Wieprzy do ujścia Bielawy
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Kilometraż
wg MPHP
0+000 – 221+500
0+000 – 18+970
0+000 – 30+430
0+000 – 49+500
0+000 – 105+500
0+000 – 102+600
0+000 – 19+800
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej
dla obszaru dorzecza Odry.
Lp.

Ciek

Określenie odcinka cieku

Kilometraż
wg MPHP

1
2

Pliszka
Ilanka

od ujścia do Odry do ujścia Konotopu
od ujścia do Odry do ujścia Dopływu z jez. Głębokiego

0+000 – 54+100
0+000 – 18+800

3

Płonia

od ujścia do jez. Dąbie do jez. Miedwie

0+000 – 24+800

4
5
6
7
8
9
10

Ina
Krąpiel
Gowienica
Mołstowa
Radew
Pokrzywnica
Leśnica

od ujścia do Odry do ujścia Stobnicy
od ujścia do Iny do ujścia Krępy
od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do ujścia Stepnicy
od ujścia do Regi do ujścia Czernicy
od ujścia do Parsęty do ujścia Chotli
od ujścia do Parsęty do ujścia Ponika
od ujścia do Parsęty do ujścia Leszczynki

0+000 – 92+100
0+000 – 29+120
0+000 – 38+200
0+000 – 32+390
0+000 – 31+500
0+000 – 13+400
0+000 – 21+000
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Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Lp.

Ciek

1
2

Pliszka
Łagowa

3

Ilanka

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Słubia
Tywa
Ina
Stobnica
Wardynka
Reczyca
Krąpiel
Krępa
Pęzinka
Gowienica
Wołczenica
Stuchowska Struga
Gunica
Rega
Stara Rega
Łożnica (Łoźnica)
Reska Węgorza
Brzeźnicka Węgorza
Piaskowa
Ukleja
Sąpólna
Rekowa
Mołstowa
Czernica
Sarnia
Błotnica
Dębosznica
Parsęta
Gęsia
Perznica

Określenie odcinka cieku
od źródeł do ujścia Konotopu
na całej długości
od źródeł do ujścia Dopływu z jeziora
Głębokiego
na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Stobnicy
na całej długości
na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Krępy
na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Stepnicy
na całej długości
na całej długości
na całej długości
od źródeł do zbiornika Rejowice
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Czernicy
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
od źródeł do jazu Doble
na całej długości
na całej długości
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Kilometraż wg MPHP
67+950 – 54+100
0+000 – 15+070
57+910 – 18+800
0+000 – 31+140
0+000 – 52+240
125+550 – 92+100
0+000 – 15+390
0+000 – 20+250
0+000 – 16+780
54+140 – 29+120
0+000 – 27+140
0+000 – 28+800
51+100 – 38+200
0+000 – 52+350
0+000 – 29+180
0+000 – 22+410
187+730 – 49+500
0+000 – 30+190
0+000 – 17+180
0+000 – 24+170
0+000 – 31+390
0+000 – 13+860
0+000 – 36+100
0+000 – 33+780
0+000 – 20+870
54+150 – 32+390
0+000 – 11+680
0+000 – 14+370
0+000 – 25+700
0+000 – 31+450
142+790 – 105+500
0+000 – 22+050
0+000 – 26+220
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Dębnica
Mogilica
Leśnica
Leszczynka
Topiel
Pokrzywnica
Młynówka
Radew
Chociel
Mszanka
Jatynia
Bielica
Chotla
Czarna
Pysznica
Czerwona
Dzierżęcinka
Unieść
Wieprza
Pokrzywna
Broczynka
Studnica
Bystrzenica
Ścięgnica
Reknica
Moszczenica
Moszczeniczka
Grabowa
Bielawa

na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Leszczynki
na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Ponika
na całej długości
od źródeł do ujścia Chotli
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
od źródeł do jazu Bożanka
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
na całej długości
od źródeł do ujścia Bielawy
na całej długości
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0+000 – 39+610
0+000 – 43+750
42+880 – 21+000
0+000 – 16+840
0+000 – 19+040
24+030 – 13+400
0+000 – 15+070
91+510 – 31+500
0+000 – 21+300
0+000 – 14+680
0+000 – 18+250
0+000 – 13 +060
0+000 – 33+620
0+000 – 15+880
0+000 – 17+870
0+000 – 28+200
0+000 – 28+770
0+000 – 25+550
126+640 – 102+600
0+000 – 27+000
0+000 – 12+300
0+000 – 40+860
0+000 – 25+230
0+000 – 16+590
0+000 – 11+660
0+000 – 17+510
0+000 – 14+130
74+500 – 19+800
0+000 – 18+290
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Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz jednolitych części wód jezior uznanych za priorytetowe.

Lp.

Nazwa jeziora

Kod JCWP

Gminy, na obszarze których położone
są jeziora priorytetowe

Jednolite części wód jezior, w których z uwagi na nasilenie presji antropogenicznej nastąpiło przekroczenie poziomu
naturalnej tolerancji jeziora.
1

Bystrzyno Wielkie

LW20812

Świdwin – gmina wiejska

2

Czernikowskie

LW10959

Myślibórz

LW11014

Banie

LW10958

Myślibórz, Trzcińsko-Zdrój

3
4

Długie Bańskie (Dłużec, koło m.
Banie)
Dobropolskie z jeziorem
Golenickim

5

Lechickie (Lednickie, Pogrzymie)

LW20790

Maszewo

6

Lipiańskie Północne (Wądół)

LW10934

Lipiany

7

Marwicko (Roztocz)

LW10968

Lubiszyn

8

Mętno

LW10996

Chojna

9

Narost

LW10982

Chojna

10

Nowogardzkie (Nowogardno)

LW20792

Nowogard

11

Okonie

LW20798

Golczewo

12

Ostrowo (Troszyn, Mierzęcin)

LW20794

Wolin

13

Pełcz (Wielkie Polcko)

LW11081

Pełczyce

14

Piaseczno

LW11036

Kozielice

15

Raduń

LW11059

Choszczno

16

Renickie

LW10945

Myślibórz

17

Starzyc (Chociwel)

LW11091

Chociwel

18

Studzieniczno (Studnica)

LW20931

Miastko

19

Sulimierskie

LW10943

Myślibórz

20

Szadzko (Szadzkowskie)

LW11097

Dobrzany
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21

Świdwie

LW11103

Police

22

Tłukom (Klukom)

LW11061

Choszczno

23

Węgorzyno (Węgorzyńskie)

LW20834

Węgorzyno

24

Zarańsko (Zarańskie)

LW20820

Drawsko Pomorskie

Jednolite części wód jezior lobeliowych.
25

Bobięcino Wielkie (Bobięcińskie
Wielkie)

LW20887

Miastko

26

Chlewo (Chlewo Wielkie)

LW20899

Bobolice

27

Kościelne

LW20935

Miastko

28

Skąpe (na NE od Miastka)

LW20926

Miastko

29

Wielatowo

LW20870

Szczecinek – gmina wiejska
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Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Sposób wyznaczenia wartości współczynnika W 90%.
1. Wyznaczenie dla przekroju cieku, w którym planowane jest korzystanie z wód:
1) powierzchni zlewni, F [km2],
2) przepływu średniego z wielolecia, SSQ [m3 ·s-1].
2. Obliczenie spływu jednostkowego SSq [dm3 ·s-1 ·km-2] na podstawie wzoru [1]
[1]

3. Identyfikacja typu hydrologicznego cieku na podstawie wartości SSq według tabeli 1
Tabela 1. Typ hydrologiczny cieku w zależności od wartości spływu jednostkowego SSq
typ hydrologiczny cieku
nizinny
przejściowy i podgórski
górski

SSq [dm3 s-1 km-2]
SSq < 4,15
4,15 ≤ SS q ≤ 13,15
SSq > 13,15

4. Wyznaczenie wartości współczynnika W90% według tabeli 2.
Tabela 2. Współczynnik W 90% w zależności od typu hydrologicznego cieku i powierzchni zlewni.
typ hydrologiczny cieku

powierzchnia zlewni F

współczynnik W 90%

nizinny

niezależnie od powierzchni zlewni

0,367

przejściowy

przejściowe ≤ 1000 km2

0,555

przejściowy

przejściowe > 1000 km2

0,608
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Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r.
Warunki techniczne urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb w zależności od wymagań
reprezentatywnych gatunków ryb.

lp.

1

2

3

4

Reprezentatywny
gatunek ryb
Parametry
urządzeń udrażniających
Przepławka techniczna szczelinowa
min. długość pojedynczej komory – l
(m)
min. szerokość komory – b (m)
max. różnica poziomów wody
w komorach – t (m)
min. głębokość wody w komorze – h
(m)
min. szerokość szczeliny – s (m)
max. dyssypacja objętościowa
W (W/m3)
Przepławka komorowa konwencjonalna
min. długość pojedynczej komory – l
(m)
min. szerokość komory – b (m)
max. różnica poziomów wody
w komorach – t (m)
min. głębokość wody w komorze – h
(m)
wysokość/szerokość dolnego otworu
dla ryb – bs /hs (m)
wysokość/szerokość górnego otworu
dla ryb – ba /ha (m)
max. dyssypacja objętościowa
W (W/m3)
Rampa kamienna
wysokość przegrody – H (m)

jesiotr

łosoś,
troć

p strąg
węgorz
certa

5,00

2,75

1,90

3,00

1,80

1,20
0,20

1,30

0,75

0,50

0,60

0,30

0,15
200

6,00

3,00

2,00

3,00

2,00

1,50
0,20

1,50

0,80

0,60

1,50/1,00

0,40/0,30

0,25/0,25

-

0,30/0,30

0,25/0,25

200
< 1,00

max. nachylenie

1:70

1:25

1:10

prędkość wody – v (m/s)

2,00

2,00

2,00

min. głębokość wody – h (m)

1,30

0,60

0,30

Bystrza (bystrotoki)
wysokość przegrody – H (m)

< 3,00

max. nachylenie

1:45

1:25

1:20

prędkość wody – v (m/s)

2,00

2,00

1,60
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min. głębokość wody – h (m)
5

Bystrza kaskadowe (przepławki ryglowe)
wysokość przegrody – H (m)
max. nachylenie
przepływ przy całkowicie
wypełnionych szczelinach – Q (m3 /s/1
m szer.)
min. długość pojedynczego basenu – l
(m)
min. szerokość bystrza – b (m)
maks. różnica poz. wody w basenach–
t (m)
min. głębokość wody w basenach – h
(m)
min. szerokość szczelin progu (rygla)
– s (m)
min. wysokość szczeliny – hs (m)

6

1,30

0,60

0,30

< 6,00
1:10
nie dotyczy

> 0,15

6,00

2,00

3,00

2,00
0,15

1,30

0,80

0,60

0,30

0,15

1,00

0,60

0,30

Obejścia
maks. nachylenie
przepływ wody – Q (m3 /s/0,80 m
szer.)
min. szerokość obejścia
max. różnica poz. wody w basenach –
t (m)
głębokość wody dostosowana do
gatunku reprezentatywnego – h (m)
pozostałe parametry bystrzy
wchodzących w skład obejścia

1:20
> 0,10
0,80
0,20
0,20 – 1,50
jak dla bystrza kaskadowego

Konstrukcja każdego urządzenia udrażniającego musi zapewnić łagodne powiązanie jego dna
z dnem cieku oraz zapewnić prędkość wody wypływającej z urządzenia powodującą powstanie prądu
wabiącego na wędrujące ryby, dostosowanego do charakteru cieku oraz reprezentatywnego dla danego
cieku gatunku ryb.
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Załącznik Nr 8 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Reprezentatywne gatunki ryb dla cieków lub ich odcinków szczególnie istotnych oraz cieków lub
ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza
Odry oraz dla cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości
morfologicznej dla regionu wodnego, które są miejscami tarlisk i dorastania form młodocianych
gatunków ichtiofauny wrażliwych na przerwanie tej ciągłości.
reprezentatywny
gatunek ryb
cieki lub ich odcinki szczególnie istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry
od ujścia do Roztoki Odrzańskiej do ujścia Nysy
1
Odra
jesiotr
Łużyckiej
2
Cieśnina Świna
na całej długości
jesiotr
3
Cieśnina Dziwna
na całej długości
jesiotr
4
Rega
od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice
łosoś

lp.

5

ciek

określenie odcinka cieku

Parsęta

od ujścia do Bałtyku do jazu Doble

łosoś

6
Wieprza
od ujścia Bałtyku do jazu Bożanka
łosoś
7
Grabowa
od ujścia do Wieprzy do ujścia Bielawy
łosoś
cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry
8
Pliszka
od ujścia do Odry do ujścia Konotopu
łosoś
9
Ilanka
od ujścia do Odry do ujścia Dopływu z jez. Głębokiego
łosoś
10 Płonia
od ujścia do jez. Dąbie do jez. Miedwie
węgorz
11 Ina
od ujścia do Odry do ujścia Stobnicy
łosoś
12 Krąpiel
od ujścia do Iny do ujścia Krępy
łosoś
13 Gowienica
od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do ujścia Stepnicy
łosoś
14 Mołstowa
od ujścia do Regi do ujścia Czernicy
łosoś
15

Radew

od ujścia do Parsęty do ujścia Chotli

łosoś

16

Pokrzywnica

od ujścia do Parsęty do ujścia Ponika

łosoś

17

Leśnica

od ujścia do Parsęty do ujścia Leszczynki

łosoś

cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla obszaru regionu
wodnego
18

Pliszka

od źródeł do ujścia Konotopu

pstrąg

19

Łagowa

na całej długości

pstrąg

20

Ilanka

od źródeł do ujścia Dopływu z jeziora Głębokiego

pstrąg

21

Słubia

na całej długości

pstrąg

22

Tywa

na całej długości

pstrąg

23

Ina

od źródeł do ujścia Stobnicy

łosoś

24

Stobnica

na całej długości

łosoś
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25

Wardynka

na całej długości

łosoś

26

Reczyca

na całej długości

łosoś

27

Krąpiel

od źródeł do ujścia Krępy

łosoś

28

Krępa

na całej długości

łosoś

29

Pęzinka

na całej długości

łosoś

30

Gowienica

od źródeł do ujścia Stepnicy

łosoś

31

Wołczenica

na całej długości

łosoś

32

Stuchowska Struga

na całej długości

pstrąg

33

Gunica

na całej długości

pstrąg

34

Rega

od źródeł do zbiornika Rejowice

łosoś

35

Stara Rega

na całej długości

łosoś

36

Łożnica (Łoźnica)

na całej długości

łosoś

37

Reska Węgorza

na całej długości

łosoś

38

Brzeźnicka Węgorza

na całej długości

łosoś

39

Piaskowa

na całej długości

łosoś

40

Ukleja

na całej długości

łosoś

41

Sąpólna

na całej długości

łosoś

42

Rekowa

na całej długości

łosoś

43

Mołstowa

od źródeł do ujścia Czernicy

łosoś

44

Czernica

na całej długości

łosoś

45

Sarnia

na całej długości

łosoś

46

Błotnica

na całej długości

pstrąg

47

Dębosznica

na całej długości

pstrąg

48

Parsęta

od źródeł do jazu Doble

łosoś

49

Gęsia

na całej długości

łosoś

50

Perznica

na całej długości

łosoś

51

Dębnica

na całej długości

łosoś

52

Mogilica

na całej długości

łosoś

53

Leśnica

od źródeł do ujścia Leszczynki

łosoś

54

Leszczynka

na całej długości

łosoś

55

Topiel

na całej długości

łosoś

56

Pokrzywnica

od źródeł do ujścia Ponika

łosoś

57

Młynówka

na całej długości

łosoś

58

Radew

od źródeł do ujścia Chotli

łosoś

59

Chociel

na całej długości

łosoś

60

Mszanka

na całej długości

łosoś

61

Jatynia

na całej długości

łosoś

62

Bielica

na całej długości

łosoś
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63

Chotla

na całej długości

łosoś

64

Czarna

na całej długości

łosoś

65

Pysznica

na całej długości

łosoś

66

Czerwona

na całej długości

pstrąg

67

Dzierżęcinka

na całej długości

pstrąg

68

Unieść

na całej długości

pstrąg

69

Wieprza

od źródeł do jazu Bożanka

łosoś

70

Pokrzywna

na całej długości

łosoś

71

Broczynka

na całej długości

łosoś

72

Studnica

na całej długości

łosoś

73

Bystrzenica

na całej długości

łosoś

74

Ścięgnica

na całej długości

łosoś

75

Reknica

na całej długości

łosoś

76

Moszczenica

na całej długości

łosoś

77

Moszczeniczka

na całej długości

łosoś

78

Grabowa

od źródeł do ujścia Bielawy

łosoś

79

Bielawa

na całej długości

łosoś
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Załącznik Nr 9 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych Wyspy Wolin, Wyspy Uznam i Karsibór.

Źródło danych

Numer i nazwa
jednostki bilansowej

I - Przytór
II - Międzyzdroje
III - Wapnica
„Dokumentacja
IV - Centralna
hydrogeologiczna zasobów
dyspozycyjnych Wyspy Wolin”, V - Wolin
Arcadis Ekokonrem
VI - Wschodnia
Sp. z o.o. Wrocław, 2000 r.
VII - Międzywodzie
Obszar bilansowy
Wyspa Wolin (ogółem)
„Dokumentacja
hydrogeologiczna ustalająca
S-IA - Wyspa Uznam
zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych obszaru
bilansowego Międzyodrza,
Zalewu Szczecińskiego, Wyspy
Uznam i zachodniej części wyspy S-IC – Wyspa Karsibór
Wolin",
PROXIMA Wrocław, luty
2012 r.

Powierzchnia
[km 2]

Zasoby dyspozycyjne
Qd [m 3 /d]

40,39
19,74
8,15
113,89
8,79
47,83
16,31

3860
5200
720
21760
1340
2120
0

255,1

35000

42,20

5244

37,00

900

Przedmiotowe dokumentacje hydrogeologiczne, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238)
gromadzą, przechowują, chronią i udostępniają organy administracji geologicznej. Zgodnie z
art. 156 ww. ustawy organami tymi są: minister właściwy do spraw środowiska działający przy
pomocy Głównego Geologa Kraju, marszałkowie województw działający przy pomocy geologów
wojewódzkich, starostowie działający przy pomocy geologów powiatowych.
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Załącznik Nr 10 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wzór na obliczenie wielkości maksymalnego rocznego poboru wody

gdzie:
Q śrd - średnia ilość uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, wyrażona w m3 na dobę,
tj. wynikająca z nierównomierności zapotrzebowania na wodę w poszczególnych godzinach
i bilansująca maksymalne ilości zapotrzebowania na wodę na godzinę;
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Załącznik Nr 11 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz obrębów ewidencyjnych znajdujących się w obszarze na którym obowiązują
ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych i wykonywaniu urządzeń wodnych w zakresie,
o którym mowa w § 20.
Gmina
Świnoujście

Obręb ewidencyjny
326301_1.0001
326301_1.0004
326301_1.0007
326301_1.0002
326301_1.0005
326301_1.0009
326301_1.0010

Świnoujście
1,
326301_1.0003
Świnoujście
3,
Świnoujście
4,
326301_1.0006
Świnoujście
6,
Świnoujście
7,
326301_1.0008
Świnoujście
8,
Świnoujście 2 – część obejmująca wyspę Uznam,
Świnoujście 5 – część obejmująca wyspę Uznam,
Świnoujście 9 – część obejmująca wyspę Uznam,
Świnoujście 10 – część
obejmująca
wyspę
Uznam.
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Załącznik Nr 12 do Rozporządzenia Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz obrębów ewidencyjnych znajdujących się w obszarze, na którym obowiązują ograniczenia
w korzystaniu z wód podziemnych i wykonywaniu urządzeń wodnych w zakresie o którym mowa
w § 21 rozporządzenia.

Gmina
Międzyzdroje

Wolin

Świnoujście

Obręb ewidencyjny
320704_4.0016
Międzyzdroje
16,
320704_5.0017
Międzyzdroje
17,
320704_4.0019
Międzyzdroje
19,
320704_4.0020
Międzyzdroje
20,
320704_4.0021 Międzyzdroje 21, 320704_5.0022 Woliński Park Narodowy,
320704_5.0023 Wapnica, 320704_5.0024 Lubin, 320704_5.0025 Wicko
320706_4.0001 Wolin 1, 320706_4.0002 Wolin 2, 320706_4.0003 Wolin 3 - część
obejmująca wyspę Wolin, 320706_4.0004 Wolin 4 - część obejmująca wyspę Wolin,
320706_4.0005 Wolin 5, 320706_4.0006 Wolin 6
326301_1.0011 Warszów 11, 326301_1.0012 Warszów 12, 326301_1.0013 Ognica 13,
326301_1.0014 Warszów 14, 326301_1.0015 Karsibór 15, 326301_1.0016 Warszów
16, 326301_1.0017 Przytór 17, 326301_1.0018 Przytór 18, 326301_1.0019 Karsibór 19
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