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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie jest przedmiotem umowy nr 48/2015 zawartej w dniu 16.06.2015 r. pomiędzy
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a firmą Ekovert Łukasz Szkudlarek na
wykonanie usługi pn. „Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry”.
Opracowana w trakcie realizacji zamówienia Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu
rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
stanowi element postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i będzie
poddana konsultacjom społecznym w jego trakcie.

2

CEL I ZAKRES PROGNOZY, STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROWADZONYCH
PRAC I METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

2.1 Cel i zakres prognozy
W niniejszym dokumencie przeanalizowano potencjalny wpływ na środowisko realizacji postanowień
projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.
Podczas prac nad Prognozą w szczególności skupiono się na tych elementach, na które projekt
rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
może mieć faktyczne oddziaływanie. Podstawą Prognozy był projekt rozporządzenia WKW LZDO oraz
uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (WOPN-OS.411.49.2015 z
dnia 13.05.2015r.) oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie (NZNS.7040.1.17.2015 z dnia 07.05.2015r.) - w sprawie konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu i stopnia
szczegółowości Prognozy dla przedmiotowego dokumentu. Przy czym jedynie Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny i
uzgodnił zakres oraz stopnień szczegółowości Prognozy.
Zgodnie z uzgodnieniem RDOŚ zakres Prognozy, poza zawartością określoną w art. 51 ust. 2, przy
zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ, w szczególności przedstawia
i analizuje następujące zagadnienia:
•

•
•
•

wpływ realizacji ustaleń wynikających z Rozporządzenia na poszczególne elementy środowiska,
ze szczególną uwagą na oddziaływanie jego ustaleń na stan zachowania przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000 występujących na terenie Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, tj. siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których zostały te obszary wyznaczone:
a. obszary specjalnej ochrony ptaków: „Dolina Dolnej Odry” PLB320003, „Jezioro Świdwie”
PLB320006, „Zalew Szczeciński” PLB320009 oraz „Ostoja Wkrzańska” PLB320014;
b. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: „Jezioro Stolsko” PLH320063;
c. obszary mające znaczenie dla Wspólnoty znajdujące się po sąsiedzku z granicami
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry: „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” PLH320018 oraz
„Dolna Odra” PLH32003 7;
wpływ ustaleń Rozporządzenia na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody „Świdwie”.
uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
wskazania na ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni lub jej części dla wskazanych jednolitych
części wód, niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności
wynikających z ochrony ekosystemów od wód zależnych, zwłaszcza w granicach obszarów
prawnie chronionych;
6
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•

•

charakterystykę obszarów chronionych ujętych w rejestrze obszarów chronionych, zwłaszcza
obszarów wyznaczonych w celu ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych na mocy ustawy
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w
ich ochronie;
identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód
powierzchniowych, zwłaszcza ocenę biologicznego, fizyko – chemicznego i chemicznego stanu
wód powierzchniowych, a także ocenę reżimu hydrologicznego stanu wód powierzchniowych,
ocenę morfologicznego stanu wód powierzchniowych oraz ocenę stanu obszarów chronionych.

Ponadto Prognoza zawiera:
•
•
•
•
•

informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami;
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko projektu warunków.

Określa, analizuje i ocenia:
•
•
•
•
•
•

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;
stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji postanowień
warunków;
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia warunków, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, w tym w szczególności
cele środowiskowe ustalone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
o różnorodność biologiczną,
o ludzi,
o zwierzęta,
o rośliny,
o wodę,
o powietrze,
o powierzchnię ziemi,
o krajobraz,
o klimat,
o zasoby naturalne,
o zabytki,
o dobra materialne
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na
te elementy;

Uwzględnia oraz przedstawia również:
•

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji warunków,
7
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•

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych
obszarów;
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Należy zauważyć, że dla poszczególnych wskazanych przez RDOŚ obszarów Natura 2000 obowiązują
Zarządzenia:
a. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry PLB320003 (Dz. Urzęd. Woj. Zach z 2014 r., poz. 1934),
b. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie
PLB320006 (Dz. Urzęd. Woj. Zach z 2014 r. poz. 1924),
c. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra
PLH320037 (Dz. Urzęd. Woj. Zach z 2014 r. poz. 1918),
z tego względu zapisy projektu Rozporządzenia skonfrontowano ze wskazaniami wynikającymi z
planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000. Natomiast w przypadku obszarów Natura
2000 „Zalew Szczeciński” oraz „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” Urząd Morski w Szczecinie jest w
trakcie opracowywania dla nich planów ochrony. Na stronie internetowej tego organu opublikowane
są poszczególne etapy pracy nad tymi planami, łącznie ze wskazaniami ochronnymi dla
poszczególnych gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000.

2.2 Model oceny wraz z opisem metodyki prowadzenia ocen projektu
rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
Akty prawne stanowią specyficzną grupę dokumentów, dla których przeprowadza się postępowanie
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla oceny przedmiotowego dokumentu
przyjęto wykorzystywany w Wielkiej Brytanii model oceny polityk (tzw. policy appraisal).
Najważniejszą rolę w tym modelu odgrywa identyfikacja celów samego dokumentu, skutków ich
realizacji i ocena czy kwestie środowiskowe zostały w nich należycie ujęte – nie zaś bezpośredniego
oddziaływania na środowisko, jak w przypadku dokumentów strategicznych określających ramy
przedsięwzięć inwestycyjnych. Procedura ta kładzie większy nacisk na proces decyzyjny będący
efektem wdrożenia ocenianego dokumentu. Ten model sprawdza się w ocenie dokumentów, które
nie wyznaczają ram realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a jedynie ramy i kierunki rozwoju
różnych procesów w sferze społecznej, gospodarczej, prawnej czy środowiskowej.
Nacisk prowadzonych analiz położono, więc na ocenę zgodności zapisów z celami ochrony
środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Ponadto oceniono czy
kwestie środowiskowe zostały w projekcie rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
ujęte w wystarczającym stopniu, jak również czy zaproponowane zapisy są adekwatne i
wystarczające do osiągnięcia założonych celów, czyli osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód w
zlewni i osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych w poszczególnych JCW. Przeprowadzono
również analizę i ocenę metod i kryteriów, które przyjęto, jako podstawę i punkt odniesienia dla
skuteczności zaproponowanych w dokumencie rozwiązań i zapisów.
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Jednym z głównych elementów Prognozy jest ogólna ocena prawnych zapisów projektu
rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, jak również powiązania ocenianego
rozporządzenia z innymi dokumentami planistycznymi.
Analizę oddziaływania na poszczególne „ustawowe” komponenty środowiska określone w art. 51.
ust. 2 pkt 2e Ustawy OOŚ poprzedzono weryfikacją czy faktyczne oddziaływania w przypadku
przedmiotowego dokumentu mogą mieć miejsce i skupiono się na tych gdzie taką możliwość
zidentyfikowano.
Ostatnim etapem prac jest ekspercka analiza wariantowa z uwzględnieniem tzw. wariantu zero,
czyli oceną skutków w przypadku braku realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW w zlewni
oraz listę rekomendacji zmian niektórych zapisów, które zdaniem autorów prognozy, mogłyby
zwiększyć czytelność dokumentu, poprawić stopień uwzględnienia zasad ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju w projekcie rozporządzenia WKW, jak również ułatwić osiągnięcie
zakładanych, przez wdrożenie dokumentu, celów. Spośród nich wybrano najistotniejsze
i zarekomendowano do wdrożenia w ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.

2.3 Metodyka kontroli skutków realizacji postanowień projektu rozporządzenia
WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
2.3.1

Założenia metodyczne

Przez monitoring skutków realizacji postanowień rozporządzenia należy rozumieć zestaw metod
i wskaźników, określających postępy we wdrażaniu zapisów dotyczących wymagań, priorytetów oraz
ograniczeń zawartych w rozporządzeniu wraz z ich oddziaływaniem na komponenty środowiska.
Zatem monitoring powinien polegać na periodycznym lub ciągłym zbieraniu informacji i danych,
przetwarzaniu ich oraz agregacji w sposób umożliwiający właściwą interpretację aktualnego stanu
i postępów we wdrażaniu zapisów rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.
W przypadku monitorowania wdrażania projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej
Odry, metodyka badania skutków realizacji środków prawnych powinna odnosić się do analizy i
interpretacji egzekwowalności oraz skuteczności zapisów, czyli oddziaływania na poprawę lub
utrzymanie wyznaczonych dla poszczególnych JCW celów środowiskowych.
Zaproponowany w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego monitoring skutków wdrażania WKW kładzie
nacisk na posiłkowanie się monitoringiem GIOŚ jako głównym źródłem danych analitycznych. Ze
względu na znaczne uszczegółowienie wymagań, oraz ograniczeń w korzystaniu z wód dla
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry należy zaproponować szerszy, precyzyjniejszy zakres metod
monitoringowych, wynikający z uwarunkowań tych szczegółowych zapisów.
W celu przystąpienia do konstrukcji założeń metodycznych przyjęto poniższe założenia ogólne:
•
•
•

metodyka powinna odzwierciedlać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zaproponowaną
metodą a celem metody;
metodyka będzie narzędziem pozwalającym na samodzielny i cykliczny przegląd racjonalności
przyjętych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia
WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry;
metodyka powinna być dostosowana do uporządkowanej i niewymagającej oceny eksperckiej
analizy, z wykorzystaniem dostępnych środków – wskaźników;
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•

ocena stopnia realizacji postanowień projektu rozporządzenia WKW LZDO będzie dokonywana
przez pracowników RZGW.

2.3.2

Możliwe do wykorzystania dane w procesie oceny skutków wdrażania postanowień
projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Do monitorowania wdrażania rozporządzenia WKW na terenie zlewni można wykorzystać:
•
•

Oceny jakości wód i stanu JCWP i JCWPd, jako podstawę wyznaczenia postępów w osiąganiu
celów środowiskowych RDW;
Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód wykonywane przez starostwa i marszałka
oraz RZGW, jako podstawę do oceny postępów w zakresie ochrony zasobów wód i poszanowania
priorytetów.

2.3.3

Cykliczność dokonywania oceny skutków realizacji postanowień projektu
rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Bardzo ważnym aspektem prowadzonego monitoringu jest jego cykliczność i wynikająca z płynących
na jego podstawie wniosków, weryfikacja zapisów projektu rozporządzenia WKW LZDO, zgodnie z
zasadą PDCA (ang. Plan – Do – Check - Act) opisywaną przez tzw. pętlę Deminga (Ryc. 1)

Ryc. 1 Pętla Deminga

Badając ocenę skutków realizacji postanowień projektu rozporządzenia WKW LZDO należy przede
wszystkim zwrócić uwagę na zharmonizowanie ocen z dostępnymi wynikami badań
monitoringowych, ale również cykliczną ocenę stanu wód i jej konsekwencje. Ważnym aspektem
jest skorelowanie badań z dokonywanymi przeglądami pozwoleń wodnoprawnych i uwzględnienie
zmian płynących z nowych zasad przyznawania zasobów wodnych. Aktualizacja kolejnych
dokumentów, sporządzanych na potrzeby wdrażania RDW w Polsce oraz innych opracowań
wewnętrznych i zbiorczych RZGW w skali regionu i zlewni, (np. bilanse wodno gospodarcze,
dokumentacje planistyczne na potrzeby RDW, PPSS (Susza), PZRP (Powódź), PUW (Utrzymanie wód)),
może zasadniczo wpłynąć na wynik oceny oraz podejmowanie interpretacji jej wyników.
Określone wskaźniki oceny, a w szczególności dostępność danych bezpośrednich i pośrednich, na
podstawie, których są one obliczane, determinują sens częstotliwości prowadzonego monitoringu.
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Między innymi, dlatego właściwe byłoby grupowanie wskaźników, uzależnionych od rodzaju danych,
ich poziomu ufności, okresów oraz możliwości ich pozyskania, aby następnie określić właściwe
horyzonty czasowe dla przeprowadzanych ocen cząstkowych.
Proponuje się wyróżnić dwa zasadnicze cykle ocen, powiązane z długookresowymi zbiorami
danych, do których zaliczyć można:
- 6 letni cykl sporządzania strategii, PGW, Programów działań, Warunków korzystania z wód regionu
wodnego i innych dokumentacji powiązanych z długoterminowym planowaniem w gospodarowaniu
wodami;
- 3 letni cykl monitorowania rocznych sprawozdań ze stanu środowiska sporządzanych przez WIOŚ,
nowowydanych pozwoleń wodnoprawnych, ewentualnych weryfikacji istniejących pozwoleń
wodnoprawnych, wydanych stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, ewentualnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2.3.4

Podsumowanie założeń metodycznych

Założeniem metodycznym proponowanego monitoringu jest ukierunkowanie wyboru wskaźników na
takie, które są zgodne z możliwościami prawnymi i zasobowymi RZGW oraz prawidłowo interpretują
konieczność dokonywania okresowej oceny zapisów projektu rozporządzenia WKW LZDO.
Należy jednak podkreślić, iż badanie wymiernych skutków zastosowanych ograniczeń na cele
środowiskowe, może być skomplikowane ze względu na jednoczesne nakładanie się wielu środków,
w tym postanowień obecnego i przyszłych Planów gospodarowania wodami w dorzeczu Odry,
programów działań obecnego i kolejnych aktualizowanych wersji Programu wodno –
środowiskowego kraju, pozostałych programów i strategii krajowych, omówionych w rozdziale 3
niniejszej Prognozy, a także aktualnych ograniczeń rozporządzenia WKW regionu wodnego i ich
kolejnych iteracji.
Aby ocenić skutki postanowień projektu rozporządzenia WKW LZDO na wyznaczone cele
środowiskowe oraz ich uszczegółowienie, którymi mogą być wprowadzane szczegółowe wymagania
dla zlewni, proponuje się zbadanie realizacji wymagań a następnie zestawienie tak uzyskanych
wyników z ograniczeniami. Łącznie ze szczegółowymi wymaganiami i/lub priorytetami w korzystaniu
z wód ograniczenia można zestawić w pary wzajemnie oddziałujących i uzupełniających się
przepisów, razem tworzących pewną normę, która należałoby poddać ocenie. Ocena ta powinna
mieć wymiar jakościowy oraz ilościowy, odpowiednio do badanych par środków.
Punkt wyjścia mogłyby stanowić poniższe działania krokowe:
•
•
•
•
•

za pomocą dostępnych danych weryfikuje się aktualny stan / potencjał wód oraz pozostałe cele
środowiskowe sprecyzowane w odrębnych opracowaniach środowiskowych;
następnie za pomocą m.in. metod statystycznych określa się skuteczność stosowania
zaproponowanych przepisów;
koreluje się wyniki skuteczności odpowiednich ograniczeń z okresowo badanym stanem /
potencjałem JCW;
określa się sprzężenie z pozostałymi, potencjalnie oddziałującymi w podobny sposób środkami
np. programy działań, lokalne programy ochrony środowiska, a następnie nadaje się rangę tak
uzyskanemu wskaźnikowi;
interpretuje się ostatecznie badany środek prawny, pod kątem jego wpływu na zmianę lub jej
brak, w stanie / potencjale JCW.
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Ocena skuteczności badanych środków, ich realizacji a w konsekwencji oddziaływanie na osiągnięcie
założonych celów środowiskowych, powinna w dalszej części wyodrębnić te, które są adekwatne
i skuteczne. Ponadto zmienić lub doprecyzować pozostałe, wykazujące mniejszą skuteczność oraz
pozwolić wycofać ograniczenia nieskuteczne. Wskaźniki służące ocenie powinny być odporne na
ograniczenia prawne, w tym kompetencyjne, kadrowe i techniczne uniemożliwiające zdobycie
odpowiedniego zasobu wiarygodnych danych. Dlatego wstępnie zaprezentowane zbiory danych
opierają się na wskazanej dostępności.
W przedstawionym podejściu nie uwzględniono, na tym etapie analizy, administracyjnych
i kontrolnych metod przysługujących RZGW z mocy prawa. Przyjmuje się, że narzędzia te są już
stosowane przez organ. Ich potencjalne wykorzystanie przy zdobywaniu danych monitoringowych
będzie, podobnie jak płynące z rekomendacji propozycje nowych lub zmienionych zapisów, częścią
składową ostatecznej metody prowadzenia monitoringu. Również aktualny brak odniesienia się do,
wynikających z przepisów końcowych zaleceń proceduralnych, mogących dodatkowo wzbogacić
materiał analityczny do przeprowadzenia oceny skutków realizacji postanowień rozporządzenia, ma
swoją przyczynę w konieczności ich uprzedniej analizy i weryfikacji prawnej i merytorycznej.

2.4 Stopień szczegółowości ocen i analiz projektu rozporządzenia WKW
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
Przez pojęcie stopnia szczegółowości analiz przyjęto zasięg przestrzenny oraz rodzaj zagadnień,
włączony do analiz i ocen.
W kontekście stopnia szczegółowości analiz, zgodnie z zapisami art. 5.2 dyrektywy SEA (Strategic
Environmental Assessment) oraz art. 52. 1 ustawy OOŚ, poszczególne aspekty oddziaływania nie
powinny być powielane przy ocenach dokumentów niższego rzędu. Mając na uwadze powyższe
zauważono, że stopień szczegółowości oceny projektu rozporządzenia WKW LZDO uszczegóławia, a
nie powiela, ocenę dokonaną już dla PGW i PWŚK, WKW RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Stąd ocena merytoryczna proponowanych w projekcie zapisów została przeprowadzona wyłącznie
w skali zlewni, jednak z uwzględnieniem wniosków płynących z prognoz oddziaływania na
środowisko powiązanych dokumentów wyższego szczebla.
Zjawiska przestrzenne, występujące na badanym obszarze, dotyczące:
•
•
•
•
•

istotnych problemów;
części wód zagrożonych / niezagrożonych spełnieniem celów środowiskowych;
charakterystyki zlewni, czyli istniejącego stanu środowiska,
analizy występujących, realizowanych i planowanych przedsięwzięć;
występowanie obszarów chronionych tj. formy ochrony przyrody oraz rejestru
obszarów chronionych;
•
uwarunkowań planowanych działań wynikających z PWŚK.
Powyższe zjawiska przestrzenne przedstawiono za pomocą podziału na jednolite części wód, które
przyjęto, jako podstawową jednostkę oceny wód powierzchniowych.
Ocena legislacyjna została dokonana w sposób standardowy dla dokumentów rangi aktu prawa
miejscowego, przy założeniu, że poszczególne zapisy projektu rozporządzenia powinny być także
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości dokumentu oraz jego miejsca w hierarchii
systemu zarządzania, w tym do kolejności etapów, w jakim podejmowane są decyzje administracyjne.

2.5 Opis spełnienia wymogów stawianych Prognozie
W Tab. 1 wskazano miejsce uwzględnienia w Prognozie wymagań stawianych w ustawie OOŚ oraz
przez organ opiniujący.
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Tab. 1 Opis spełnienia wymogów ustawowych w Prognozie
USTAWOWY WYMÓG ZAWARTOŚCI PROGNOZY
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
ANALIZY I OCEN
istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu;
stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;
celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych
z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań różnorodność biologiczną
bezpośrednich,
pośrednich,
wtórnych,
skumulowanych, Ludzi
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych zwierzęta
i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot rośliny
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na wodę
środowisko, a w szczególności na:
powietrze
powierzchnię ziemi
krajobraz
klimat
zasoby naturalne
zabytki
dobra materialne
uwzględnienia zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

ROZDZIAŁ

3
2.2
2.3
4.10
7.1
ROZDZIAŁ
6.1

4
4
3.4
4.3
4.4
4.3
4.3
4.1, 4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.4
4.4
4.11

SPOSÓB, W JAKI WZIĘTO POD UWAGĘ

ROZDZIAŁ

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.

6.3

SPECYFICZNE WYMOGI ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

6.2, 2.6

ROZDZIAŁ

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w prognozie należy przedstawić następujące zagadnienia:
wpływ realizacji ustaleń wynikających z Rozporządzenia na poszczególne elementy środowiska, ze szczególną uwagą
4
na oddziaływanie jego ustaleń na stan zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 występujących na
terenie Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, tj. siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których
zostały wyznaczone ww. obszary. Stąd zapisy projektu Rozporządzenia skonfrontowano ze wskazaniami wynikającymi
z planów zadań ochronnych dla znajdujących się w zasięgu granic zlewni obszarów Natura 2000;
uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3.4.3

wskazania na ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni lub jej części dla wskazanych jednolitych części wód, niezbędne
dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności wynikających z ochrony ekosystemów od wód
zależnych, zwłaszcza w granicach obszarów prawnie chronionych;

4.3

charakterystykę obszarów chronionych ujętych w rejestrze obszarów chronionych, zwłaszcza obszarów wyznaczonych
w celu ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

4.3

identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych,
zwłaszcza ocenę biologicznego, fizyko - chemicznego i chemicznego stanu wód powierzchniowych, a także ocenę
reżimu hydrologicznego stanu wód powierzchniowych, ocenę morfologicznego stanu wód powierzchniowych oraz
ocenę stanu obszarów chronionych.

4.1
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2.6 Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy
Projekt analizowanego rozporządzenia w swej zawartości nie porusza i nie zawiera propozycji
nowych, zupełnie dotąd niezbadanych rozwiązań lub uregulowań, wyznaczając szczegółowe ramy
korzystania z wód na terenie zlewni. Dlatego w tym kontekście autorzy nie napotkali istotnych
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Niemniej gospodarka i ochrona wód wciąż są dziedzinami aktywnych badań i analiz w kontekście
interakcji działalności człowieka i szeroko pojętego środowiska. Wszystkie dokonane w niniejszym
dokumencie analizy i eksperckie oceny potencjalnych oddziaływań zastosowanych przepisów na
osiągnięcie celów środowiskowych przez wody, jak również propozycje zapisów alternatywnych,
mających na celu uzupełnienie projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód LZDO, zostały oparte o najbardziej aktualne dane, gromadzone na potrzeby sporządzenia
rozporządzenia oraz innych dostępnych źródeł.
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3

ANALIZA
ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA
WKW
LEWOBRZEŻNEJ ZLEWNI DOLNEJ ODRY ORAZ JEGO POWIĄZAŃ Z INNYMI
DOKUMENTAMI

3.1 Ogólna charakterystyka projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry
Warunki korzystania z wód zlewni są opracowywane przez właściwych dla poszczególnych regionów
wodnych dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i ustanawiane w formie aktu
prawa miejscowego, jako rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W świetle przepisów ustawy Prawo Wodne, rozporządzenia dla zlewni wraz z rozporządzeniami dla
regionów wodnych, należą do jednych z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie
gospodarowania wodami i stanowią rozszerzenie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza. Ich zadaniem jest uszczegółowienie wymagań, priorytetów i ograniczeń w zakresie
korzystania z wód w zlewniach, w których zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięcia celów
środowiskowych JCW, pomimo określenia warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Przedstawiony do oceny projekt rozporządzenia WKW LZDO składa się z pięciu rozdziałów,
zawierających w sumie osiem paragrafów określających:
•
•
•

szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wynikające
z ustalonych celów środowiskowych;
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry;
ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry lub jej części,
niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki:
•
•

Załącznik 1. - Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar
LZDO;
Załącznik 2. - Graficzne przedstawienie granic LZDO.

Integralną częścią rozporządzenia jest uzasadnienie, które stanowi wyjaśnienie oraz umotywowanie
przyjętych w dokumencie środków i rozwiązań. Uzasadnienie zawiera również załącznik w postaci
wykazu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych i jeziornych w obrębie zlewni.

3.2 Informacje podstawowe o zasięgu przestrzennym dokumentu
Zgodnie z podziałem administracyjnym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry leży w zachodniej części
województwa zachodniopomorskiego (Ryc. 2), w obrębie powiatu polickiego oraz m. Szczecin.
Zlewnia swoim zasięgiem obejmuje całą powierzchnię gminy Dobra (Szczecińska), 86% powierzchni
gminy Police (obszar wiejski), 51% m. Police, 47% gminy Kołbaskowo, 28% gminy Nowe Warpno oraz
12% powierzchni m. Szczecin (Ryc. 3).
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Ryc. 2 Lokalizacja zlewni na tle granic kraju i podstawowych jednostek hydrograficznych oraz administracyjnych

Ryc. 3 Lokalizacja zlewni na tle granic powiatów i gmin
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3.3 Analiza zapisów projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej
Odry ze szczególnym uwzględnieniem zakładanych celów, którym ma służyć
Główne cele ocenianego dokumentu
Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej
Odry jest jednym z dokumentów planistycznych, wymienionych w ustawie Prawo Wodne (art. 113
ust. 1). Razem z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGWDO), Programem
wodno - środowiskowym kraju (PWŚK) i warunkami korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, stanowi element planowania w gospodarowaniu wodami.
Zgodnie z art. 116 ust.1 przywołanej ustawy, warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla
tych obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
jest konieczne określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i
jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz.
451) w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się osiem jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) rzecznych, w tym: pięć naturalnych i trzy silnie zmienione. Stan wszystkich
jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych został określony jako zły, dwie spośród nich
uznane zostały za zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i zostały skierowane do
derogacji. W zlewni tej znajdują się również dwie jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)
jeziorne − obie silnie zmienione. Stan jednej z nich został określony jako zły (LW11103 Świdwie),
jednocześnie tą JCWP uznano za zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i została
ona skierowana do derogacji.
Charakter projektu rozporządzenia WKW LZDO, jako narzędzia prawnego – aktu prawa miejscowego,
determinuje podstawowy cel, jakim jest uszczegółowienie zapisów rozporządzenia WKW regionu
wodnego, w kontekście specyficznych uwarunkowań, potrzeb oraz presji występujących na terenie
zlewni lub jej części.
Projekt rozporządzenia WKW LZDO ma za zadanie w szczególności przyczyniać się do ograniczania
presji powodujących zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych poszczególnych jednolitych
części wód zlewni, jak również optymalizować efektywność ekologiczną działań określonych w
planie gospodarowania wodami i ukierunkowanych na likwidacje skutków tych presji.
Informacje o zawartości WKW
Zgodnie z art. 116 ust.2 ustawy Prawo Wodne warunki korzystania z wód zlewni powinny zawierać
zapisy o tej samej charakterystyce, co w przypadku regionu wodnego (określone w art. 115 ustawy),
jednak odpowiednio uszczegółowione do obszaru zlewni, tj.:
1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
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 w szczególności w zakresie:
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych;
b. wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi;
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód,
do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych;
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d. wykonywania nowych urządzeń wodnych;
Brak definicji poszczególnych elementów WKW w ustawie Prawo Wodne skłania do zdefiniowania ich
na potrzeby opracowywanej prognozy i skutecznego interpretowania poszczególnych zapisów
projektu rozporządzenia oraz rozumienia, WKW jako spójnej całości. I tak:
•

•
•

za szczegółowe wymagania w niniejszej analizie przyjmuje się taki zakres informacji, który odnosi
się do wyznaczania charakterystycznych dla zlewni, opartych na analizie występujących zjawisk
przyrodniczych i potrzeb środowiska wodnego standardów, jakości jego elementów, w skład,
których wchodzą zagadnienia jakościowe, ilościowe i morfologiczne, sprzyjające zachowaniu lub
osiągnięciu ich dobrego stanu oraz utrzymaniu równowagi ekologicznej,
priorytety, rozumiane, jako typy działalności człowieka i potrzeby środowiska zhierarchizowane
na podstawie analizy zaspokajania potrzeb w przypadku konkurencji o dany zasób, wykorzystania
i zapotrzebowania na wody, związane z korzystaniem z zasobów wodnych,
ograniczenia w korzystaniu z wód, będące wypadkową celów środowiskowych, szczegółowych
wymagań i priorytetów, mające za zadanie ograniczenie negatywnego wpływu użytkowania wód
przez człowieka lub takie ich skomponowanie, aby były zgodne nie tylko z istniejącymi już
normami, ale i szczegółowo oznaczonymi referencjami środowiska, wynikającymi z charakteru
regionu wodnego. Za minimalny zakres propozycji ograniczeń w korzystaniu z wód przyjęto
zaproponowane w art. 115 ograniczenia w dziedzinie poborów, zrzutów oraz budowania nowych
urządzeń wodnych. Niemniej według delegacji ustawowej zakres ten może być rozszerzony
o konieczne dalsze niezbędne środki, mające zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed
pogarszaniem się stanu jednolitych części wód i osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Charakteryzując i analizując proponowane w projekcie rozporządzenia przepisy, posłużono się
zastosowanym w nim podziałem na przepisy ogólne, Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wynikające z ustalonych celów środowiskowych, Priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, Ograniczenia w korzystaniu
z wód na obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry lub jej części, niezbędne do osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych oraz przepisy końcowe.
Tab. 2 przepisy ogólne
PRZEPIS

UZASADNIENIE I ZNACZENIE

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, określające:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry 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 Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry lub jej części, niezbędne do osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych.

Zapisy § 1 są zapisami formalnymi i określają ramy zawartości
merytorycznej rozporządzenia i definiują zasięg przestrzenny ich
obowiązywania, odwołując się do załączników.

2. Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry zlokalizowana jest w obrębach
geodezyjnych i na działkach ewidencyjnych, których wykaz zawiera
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Granicę Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry przedstawiono na
mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Tab. 3 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód LZDO wynikające z ustalonych celów środowiskowych
PRZEPIS

UZASADNIENIE I ZNACZENIE
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§ 2. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód
płynących w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wymagane jest
zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego, którego
wartość nie może być mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia
SNQ.

W celu realizacji celów środowiskowych zapisanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, wymagane
jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego QN, a
tym samym poprawa warunków bytowania organizmów. Wpłynie
to co najmniej na utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i z dużym prawdopodobieństwem na poprawę
elementów biologicznych.
W toku badań nad ustaleniem warunków określono, że wartość
przepływu nienaruszalnego w korycie cieku nie może być
mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia (SNQ).
Wymaganie to stanowi zaostrzenie wymagania odnoszącego się
do przepływu nienaruszalnego zawartego w Rozporządzeniu
nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
ponieważ dla zlewni cieków leżących w granicach Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry przepływ nienaruszalny wyznaczany metodą
H.
Kostrzewy
według
kryterium
hydrobiologicznego
z uwzględnieniem współczynnika k dla regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego byłby mniejszy niż SNQ.

Tab. 4 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w LZDO
PRZEPIS

UZASADNIENIE I ZNACZENIE

§ 3. 1. Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry:
1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem;
2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
3) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód
zależnych;
4) na pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia.

O przyjętej hierarchii użytkowania zasobów wodnych zdecydowały
konsekwencje społeczno-ekonomiczne niedostarczenia wody,
względy ekologiczne oraz ocena możliwości wykorzystania wody
przez kolejnych użytkowników.
Z uwagi na fakt, iż w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zasoby wód
podziemnych stanowią główne źródło zaopatrzenia użytkowników
w wodę, za pierwszy priorytet w hierarchii ważności uznano cele
ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Ustalony priorytet dotyczy sytuacji kiedy pobór wód podziemnych
dotyczy usuwania zanieczyszczenia z poziomów wodonośnych oraz
ograniczenia rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających
występujących w wodach podziemnych. Pobór wód podziemnych
prowadzony jest w celu wytworzenia obniżenia zwierciadła tych
wód i zablokowania w ten sposób migracji zanieczyszczeń
w kierunku terenów sąsiadujących ze źródłem zanieczyszczenia oraz
usunięcia występującego zanieczyszczenia.

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 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.

Na drugim miejscu w hierarchii ważności umieszczono zaopatrzenie
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, co jest także zgodne z
art. 32 ustawy Prawo wodne stanowiącym, iż wody podziemne
powinny być wykorzystywane przede wszystkim na ten właśnie cel.
Kolejną pozycję przyznano ekosystemom wodnym i od wód
zależnym ze względu na fakt, iż zasoby wodne są czynnikiem
niezbędnym do ich istnienia. W Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
ustanowiony został Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Jezioro
Stolsko, w których występują cenne i wymagające szczególnej
ochrony tego typu ekosystemy. Zachowania w dobrym stanie
wymagają także ekosystemy wodno-błotne znajdujące w Obszarze
Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro Świdwie – ze szczególnym
uwzględnieniem rezerwatu przyrody Świdwie – oraz Ostoja
Wkrzańska.
Wszystkie pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia
znalazły się na ostatnim miejscu w hierarchii ważności.
Wskazane priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych będą
obowiązywały w sytuacji, gdy wystąpi sprzeczne ze sobą
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie tych samych
wolnych zasobów dyspozycyjnych. Przy rozstrzyganiu, któremu
użytkownikowi przyznane zostaną wówczas zasoby wyłączono
przypadki objęte art. 123 ust. 1a ustawy Prawo wodne tj.
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pierwszeństwo właściciela urządzenia wodnego w uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego.
Zapisy § 3 istotne są dla wszystkich użytkowników wód w zlewni
konkurujących o dany zasób wodny. Zmieniają one priorytety
ustalone przez WKW DOiPZ, pozostawiając pierwsze dwa, ale
podnosząc w hierarchii wymagania ekosystemów wodnych i od wód
zależnych. Natomiast wszystkie pozostałe potrzeby zagregowano w
ostatnim priorytecie.

Tab. 5 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze LZDO lub jej części, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych
PRZEPIS

UZASADNIENIE I ZNACZENIE

§ 4. Korzystanie z wód powierzchniowych na obszarze Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry nie może powodować redukcji przepływu
w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa
w § 2.
§ 5. Korzystanie z wód podziemnych będących w bezpośrednim
związku z wodami powierzchniowymi na obszarze Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry nie może powodować redukcji przepływu
w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa
w§2

Podstawowym ograniczeniem użytkowania zasobów wód
powierzchniowych i poziemnych Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego,
o którym mowa w § 2.
W Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry obowiązują odnoszące się do
przepływu nienaruszalnego zapisy w § 7 ust. 2-4 zawarte
w Rozporządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego.
Zapisy mają na celu ochronę zasobów wód powierzchniowych.
Przepisy wpłyną na takie komponenty środowiska jak
bioróżnorodność, wody oraz gospodarcze aspekty działalności
człowieka. Odnosi się do zagadnienia ilościowego wód, określając
normy minimalnej wielkości przepływu nienaruszalnego w ciekach
zlewni. Przepis ma istotne znaczenie zarówno dla życia
biologicznego w ciekach i zbiornikach wodnych jak i dla
korzystających z wód.
W aspekcie prawnym wpływa na sporządzanie operatów
wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą. Znaczenie
w procedurach przyznawania pozwoleń jest duże ze względu na to,
iż dotyczy całego obszaru zlewni.

§ 6. 1. Korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny jest
niedopuszczalne na ciekach naturalnych i urządzeniach wodnych
będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od źródeł do wypływu
z jeziora Świdwie.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy korzystania
z wód stanowiącego pobór bezzwrotny, realizowanego przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia.
3. Pobór bezzwrotny, o którym mowa w ust. 2, nie może przekraczać
wielkości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, na podstawie
którego był realizowany.
§ 7. Zawarte w przepisach §5 określenie „pobór bezzwrotny”
oznacza pobór wód powierzchniowych, przy którym całość pobranej
wody powierzchniowej nie zostaje jednocześnie odprowadzona do
tego samego zasobu, z którego nastąpił pobór.

W rozporządzeniu zdefiniowano pojęcie poboru bezzwrotnego,
jako takiego poboru, przy którym całość pobranej wody
powierzchniowej nie zostaje jednocześnie odprowadzona do tego
samego zasobu, z którego nastąpił pobór.
Ustalono, że korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny jest
niedopuszczalne na ciekach naturalnych i urządzeniach wodnych
będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od źródeł do
wypływu z jeziora Świdwie. Ograniczenie to wprowadzono w celu
zapobieżenia pogarszaniu się bilansu wodnego jeziora Świdwie,
znajdującego się w obszarze rezerwatu przyrody Świdwie. Zgodnie
z Zarządzeniem nr 11/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia zadań
ochronnych dla rezerwatu przyrody Świdwie, istniejącym
i potencjalnym zagrożeniem dla celu ochrony rezerwatu jest
bowiem „zakłócenie stosunków wodnych na terenach
przylegających do rezerwatu oraz pogorszenie bilansu wodnego
w chronionym obiekcie”. Jako sposób eliminacji lub ograniczania
zagrożeń i ich skutków wskazano jedynie „zwiększenie retencji
wody w rezerwacie i na wybranych obszarach zlewni”.
Wprowadzone ograniczenie nie dotyczy poborów bezzwrotnych,
realizowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Przepisy § 7 istotne są dla użytkowników wód realizujących pobór
bezzwrotny w rejonie wskazach cieków, a więc północnej części
gminy Dobra Szczecińska. Mają znaczenie dla elementów
przyrodniczych w rejonie rezerwatu Świdwie.
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Tab. 6 przepisy końcowe
PRZEPIS

ZNACZENIE

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przepis o charakterze formalnym, określający termin wejścia
w życie ustaleń rozporządzenia.

Ryc. 4 Zasięg wprowadzanych w projekcie rozporządzenia WKW LZDO ograniczeń w korzystaniu z wód na tle obszarów
chronionych i granic administracyjnych (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie)
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3.4 Analiza powiązań projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej
Odry z innymi dokumentami strategicznymi
3.4.1

Wybrane dokumenty szczebla unijnego i międzynarodowego

Ramowa Dyrektywa Wodna
Przeprowadzono analizę powiązań projektu rozporządzenia WKW LZDO ze Strategią Europa 2020,
Planem ochrony zasobów wodnych Europy oraz Ramową Dyrektywą Wodną (najważniejszymi
dokumentami szczebla unijnego i międzynarodowego).
Wszelkie działania ukierunkowane na ochronę zasobów wodnych, dążenie do poprawy
gospodarowania zasobami wodnymi są zgodne z założeniami Strategii Europa 2020, która
sformułowała m.in. cel racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Realizacja postanowień
projektu rozporządzenia WKW LZDO wpisuje się i wspiera realizację Strategii Europa 2020.
Wpisują się także w postulaty Planu ochrony zasobów wodnych Europy, dokumentu, który zawiera
podsumowanie doświadczeń z realizacji polityki gospodarowania wodami, w tym wdrażania
prawodawstwa unijnego. Plan proponuje narzędzia umożliwiające usprawnienie gospodarki wodnej,
zaś projekt rozporządzenia WKW LZDO jest sporządzane w celu ustalenia zasad wspomagających
proces zarządzania zasobami wodnymi i ich użytkowania, przez to można stwierdzić, iż projekt
rozporządzenia WKW LZDO wspiera realizację zapisów Planu ochrony zasobów wodnych Europy.
W odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej rozporządzenia w sprawie warunków korzystania
z wód zlewni bezpośrednio przyczyniają się do osiągania celów środowiskowych RDW, a mianowicie
dążenia do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód. Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 5 RDW
uzupełnieniem planów gospodarowania wodami mogą być dokumenty o bardziej szczegółowym
charakterze, m.in. warunki korzystania z wód (będące przedmiotem niniejszej analizy). Projekt
rozporządzenia WKW LZDO jest narzędziem realizującym cele RDW.
3.4.2

Wybrane dokumenty szczebla krajowego

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna państwa tworzy podwaliny realizacji ochrony środowiska w Polsce. Jednym
z obszarów tematycznych jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody (rozdz. 3.3 PEP), dla
którego sformułowano następujące cele średniookresowe: „racjonalizacja gospodarowania zasobami
wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania
gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona
głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem".
Analiza obu dokumentów wykazała ich spójność, zapisy projektu rozporządzenia WKW LZDO będą
wspierały osiąganie celów sformułowanych w Polityce Ekologicznej Państwa.
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, wraz
z programem planu działań na lata 2014 - 2020
Głównym celem strategii jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej oraz zapewnienie
trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji, z uwzględnieniem potrzeb
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia
i rozwoju społeczeństwa. W odniesieniu do gospodarki wodnej wskazane zostały dwa działania
operacyjne: "wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także
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ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to możliwe,
naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin, (…) oraz odtworzenie ciągłości
ekologicznej rzek".
Obecnie opracowywany Projekt Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz projektem planu działań na lata 2014-2020 1 będzie zwierał oprócz celów
nadrzędnych, strategicznych i operacyjnych uwarunkowania realizacji w kontekście globalnym,
unijnym i krajowym, a także wykaz zadań niezbędnych do osiągnięcia założonych celów oraz
jednostek odpowiedzialnych za realizację tych zadań. W odniesieniu do zasobów wodnych będzie
traktował o włączeniu różnorodności biologicznej do polityk innych sektorów, m.in. gospodarki
wodnej a także o efektywnym zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego.
Idea opracowywania projekt rozporządzenia WKW LZDO uwzględnia przede wszystkim dążenie do
osiągnięcia dobrego stanu wód co jest spójne z zapisami zarówno Strategii, jak i projektu Programu.
Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)
Dokument ten po zatwierdzeniu będzie kontynuacją Strategii Gospodarki Wodnej z 2005 roku. W obu
dokumentach sformułowano kierunki i zasady umożliwiające realizację idei trwałego,
zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Nadrzędnym celem
polityki wodnej państwa jest zapewnienie dostępu ludności do czystej wody oraz ograniczenie
zagrożeń powstających w wyniku powodzi i suszy wraz z zachowaniem dobrego stanu wód
i ekosystemów od nich zależnych, przy jednoczesnym spełnieniu uzasadnionych potrzeb
gospodarki wodnej. W projekcie Polityki wodnej państwa formułowano m.in. następujące cele
strategiczne: osiąganie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi
ekosystemów, zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, zaspokajanie
społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, ograniczanie negatywnych
skutków powodzi i suszy. Określono, iż zarządzanie zasobami wodnymi powinno odbywać się w
układzie zlewniowym, z uwzględnieniem planów gospodarowania wodami, planów zarządzania
ryzykiem oraz warunków korzystania z wód.
Wyraźnie widoczna jest spójność polityki wodnej państwa z unijną polityką i prawem w zakresie
gospodarowania wodami. Projekt rozporządzenia WKW LZDO określa wymagania w zakresie stanu
wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych. Występuje duża spójność założeń projektu rozporządzenia WKW LZDO z Polityką wodną
państwa, realizacja założeń projekt rozporządzenia WKW LZDO wpisuje się w osiąganie celów w niej
zawartych.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacjami
KPOŚK (obecnie trwają prace nad IV aktualizacją) jest narzędziem wdrażania dyrektywy dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych. Jego głównym celem jest ochrona zasobów wodnych przed
negatywnym oddziaływaniem ścieków komunalnych (nieoczyszczonych lub niewłaściwie
oczyszczonych). Projekt rozporządzenia WKW LZDO nie dotyka bezpośrednio kwestii odprowadzania
ścieków, ponieważ w wystarczającym stopniu rozwiązuje je rozporządzenie WKW RW DOiPZ. Co do
zasady cele obu dokumentów są spójne z KPOŚK i zgodne z realizacją głównych celów RDW oraz
wszystkich dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej.
Długo i średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz strategie sektorowe
1

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz projektem planu działań na lata 2014-2020 stanowi
kontynuację Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Programu działań na lata 20072013
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz
9 zintegrowanych strategii sektorowych to obecnie podstawa systemu zarządzania państwem.
Sformułowano w nich główne trendy, wyzwania, scenariusze a także cele strategiczne rozwoju kraju.
Strategie Rozwoju Kraju to dokumenty o dużym stopniu ogólności, dotyczą całego kraju i w związku
z tym sformułowano w nich ogólnie konieczność osiągania zrównoważonego rozwoju poprzez
harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska, a także ochronę
środowiska (w tym ochronę wód). Uszczegółowienie w postaci kierunków interwencji oraz działań
znajduje się w strategiach sektorowych. Zagadnienia związane z ochroną zasobów wodnych znajdują
się w szczególności w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Strategii
Zrównoważonego rozwoju wsi, Rolnictwa i Rybactwa oraz Strategii innowacyjności i efektywności
gospodarki.
Realizacja projektu rozporządzenia WKW LZDO będzie służyć ochronie środowiska wodnego
i racjonalnej gospodarce wodnej i w związku z tym jest zgodna z strategiami formułującymi kierunki
rozwoju Polski.
Program wodno-środowiskowy Kraju i jego aktualizacja
Program wodno-środowiskowy obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest
jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi również
realizację wymagań wskazanych w RDW, w zakresie konieczności opracowania programów działań
niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Określa
podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na
poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element
planów gospodarowania wodami.
Aktualnie opracowywana jest aktualizacja PWŚK (22 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz PWŚK, obecnie trwają prace nad uwzględnieniem
złożonych wniosków i uwag).
Celem projektu rozporządzenia WKW LZDO jest ustalenie zasad wspomagających proces zarządzania
zasobami wodnymi, w tym określenie wymagań w zakresie stanu wód związanych z wyznaczonymi
celami środowiskowymi, określenie ograniczeń w zakresie korzystania z wód. Jest to zbieżne z celami
wyznaczanymi w PWŚK. Oba analizowane dokumenty w zakresie planowania w gospodarce wodnej
służą osiąganiu wyznaczonych celów środowiskowych. Projekt rozporządzenia WKW LZDO jest
narzędziem wspomagającym wdrażanie PGW i PWŚK.
W aPWŚK w katalogu działań dla JCWP rzecznych (zał. 2a) wyznaczono działanie uzupełniające
polegające na opracowaniu warunków korzystania z wód zlewni (jest to działanie przypisane
Dyrektorowi RZGW w Szczecinie), zatem projekt rozporządzenia WKW LZDO wpisuje się
bezpośrednio w realizację aPWŚK.
3.4.3

Wybrane dokumenty szczebla regionalnego i lokalnego

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest jednym z dokumentów w cyklu
planistycznym wyznaczających zadania konieczne dla osiągnięcia zakładanych celów
środowiskowych, tj. utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu wód. Projekt rozporządzenia WKW
LZDO to także dokument planistyczny w gospodarowaniu wodami, przy czym WKW to narzędzia
wspomagające osiąganie celów wskazanych w PGW. Rozporządzenia WKW sporządza się dla
wyznaczonych w PGW zlewni, czyli WKW są narzędziem wdrażania celów zawartych w PGW.

24

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Analiza obu dokumentów wykazuje ich całkowitą spójność i wzajemne uzupełnianie zaplanowanych
działań.
Rozporządzenie WKW RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, podobnie jak
WKW zlewni są w rozumieniu ustawy Prawo wodne podstawowymi dokumentami planistycznymi w
zakresie gospodarowania wodami. Warunki korzystania z wód regionu są opracowywane dla
wszystkich regionów wodnych, zaś warunki korzystania z wód zlewni sporządzane są dla obszarów,
dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza koniecznej jest
określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu. W
związku z tym projekt rozporządzenia WKW LZDO wspierają realizację zapisów zawartych w WKW
RW DO i PZ WKW dla Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry uszczegóławiają zapisy zawarte w WKW RW
DOiPZ. W odniesieniu do niektórych określonych w WKW RW DOiPZ wymagań zapisy projektu
rozporządzenia WKW LZDO zaostrzają je. Tak jest w przypadku wymagań dotyczących przepływu
nienaruszalnego (w projekcie rozporządzenia WKW LZDO ustalono go na poziomie średniego niskiego
przepływu z wielolecia, zaś ustalany dla WKW RW DOiPZ metodą Kostrzewy jest niższy niż SNQ).
Analiza obu dokumentów wykazała ich wzajemną spójność i uzupełnianie się zawartych wymagań,
priorytetów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województw są tworzone w celu skoordynowania polityki
przestrzennej województwa. Ich głównym celem jest wyznaczenie kierunków przestrzennego
rozwoju województwa.
PZPWZ przyjęty został 19 października 2010 roku uchwałą Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. Jego celem jest dostosowanie głównego dokumentu planistycznego
województwa do nowych uwarunkowań prawnych, politycznych i społeczno-ekonomicznych
(pierwsza edycja dokumentu uchwalona była w 2002 r.). PZPWZ ma trzy zasadnicze cele:
− dostarczenie informacji o województwie, zwłaszcza o jego uwarunkowaniach przestrzennych
i kierunkach rozwoju w tej dziedzinie;
− kształtowanie polityki przestrzennej w województwie, zgodnej ze strategią rozwoju kraju,
strategią rozwoju województwa i innymi dokumentami strategicznymi i programowymi;
− koordynację
elementów
planowania
rozwoju
wynikających
ze
zobowiązań
międzynarodowych, planowania krajowego, regionalnego i lokalnego.
Realizując te cele PZPWZ określa m.in. uwarunkowania wewnętrzne, wynikające ze strategii i
programów wojewódzkich, stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego i potrzeb jego ochrony,
stanu zagospodarowania przestrzeni oraz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.
Wizja PZPWZ w odniesieniu do zasobów wodnych zakłada, że zasoby naturalne będą wykorzystywane
w sposób racjonalny, niepowodujący trwałej degradacji środowiska a także zwiększenie stopnia
czystości wód powierzchniowych i przybrzeżnych wód Bałtyku oraz poprawa systemu ochrony
przeciwpowodziowej. Cele strategiczne zakładają zapewnienie dostaw wody do celów komunalnych
i gospodarczych na całym obszarze województwa, zrealizowanie programu małej retencji,
uregulowanie i prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowe.
Jednym z celów polityki przestrzennej jest Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, która
będzie realizowana m.in. przez działania zawarte w kierunku nr 2, pn.: Ochrona i racjonalne
korzystanie z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zakłada on odtworzenie i ochronę
istniejących obszarów wodno-błotnych w celu polepszenia stosunków wodnych, renaturyzację dolin
rzecznych i odtwarzanie drożności korytarzy ekologicznych.
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Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia WKW LZDO przyczynią się do realizowania celów
zawartych w PZPWZ, zaś realizacja polityki przestrzennej będzie wspierała osiąganie celów zawartych
w projekcie rozporządzenia WKW LZDO. Występuje spójność obu analizowanych dokumentów.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
Strategia rozwoju województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa to
podstawowe narzędzia kreowania i prowadzenia polityki rozwoju w województwie. W Strategii
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego misję rozwoju określono w sposób następujący:
"Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa
zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców
oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów". W Strategii
sformułowano sześć celów strategicznych, w tym cel 4 pn: Zachowanie i ochrona wartości
przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. Realizacja celu strategicznego wspierana jest przez
cele kierunkowe:
1. usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska;
2. zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego;
3. racjonalna gospodarka zasobami regionu, w tym efektywne wykorzystanie zasobów
i odnawialnych źródeł energii;
4. rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
W Strategii zwrócono uwagę, iż dla rozwoju województwa istotnym jest rozwiązanie problemów
z gospodarką wodno-ściekową oraz poprawa jakości wód.
Analiza porównawcza zapisów strategii oraz projektu rozporządzenia WKW LZDO wykazała wzajemne
uzupełnianie się celów i działań w nich zawartych.
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
Celem Programu Ochrony środowiska jest realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju, ze
szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa. Program wyznacza ramy dla
późniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach programów sektorowych województwa, a także
wskazuje wytyczne do programów ochrony środowiska na poziomie powiatów, miast i gmin. Jego
celem jest także zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na
działania wskazane w programie oraz wspieranie pozyskiwania środków przez jednostki samorządu
terytorialnego. Program ma także na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w
województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeń na środowisko,
ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z
uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.
W obszarze gospodarki wodnej i ochrony wód program wyznaczył następujące cele:
•

Cel długoterminowy do roku 2019:
− osiągnięcie i utrzymanie dobrego stan wód powierzchniowych oraz ochrona wód
podziemnych.
• Cele krótkoterminowe do roku 2015:
− poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych.
− zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych.
− zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykrzystywanie.
− przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej koryt rzek.
Oba analizowane dokumenty wspierają wzajemnie realizację określonych w nich celów.
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Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000
W granicach Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajdują się następujące obszary Natura 2000 :
• obszary specjalnej ochrony ptaków:
− „Dolina Dolnej Odry” PLB320003,
− „Jezioro Świdwie” PLB320006,
− „Zalew Szczeciński” PLB320009
− „Ostoja Wkrzańska” PLB320014,
•

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty:
− „Jezioro Stolsko” PLH320063.
Dla obszarów Natura 2000 sporządza się plany zadań ochronnych (PZO) lub plany ochrony (PO).
Dokumenty te zawierają wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich
planów zagospodarowania przestrzennego.
Plany zadań ochronnych zostały sporządzone dla obszaru Natura 2000:
− Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urzęd. Woj. Zach z 2014 r., poz. 1934),
− Jezioro Świdwie PLB320006 (Dz. Urzęd. Woj. Zach z 2014 r. poz. 1924),
− Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urzęd. Woj. Zach z 2014 r. poz. 1918).
Zadania ochronne przewidziane do realizacji w planach ochrony dotyczą m.in. utrzymania i poprawy
drożności rzek, poprawy gospodarki wodno-ściekowej, zakazu wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód, utrzymanie istniejących warunków hydrologicznych na wskazanych obszarach,
nieprowadzenia działań zmieniających stosunki wodne.
Projekt rozporządzenia WKW LZDO przewiduje realizację zapisów dążących do osiągnięcia dobrego
stanu wód co przyczyni się do stworzenia lepszych warunków środowiskowych (jakość i ilość wód) w
granicach obszarów naturowych, tym samym można stwierdzić, iż projekt rozporządzenia WKW LZDO
przyczyni się do realizacji ochrony na wymienionych obszarach.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Celem strategicznym RPO Województwa Zachodniopomorskiego jest: poprawa konkurencyjności
gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym
wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym
poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. W RPO wyznaczono 10 osi priorytetowych
wyznaczających ramy finansowego wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014-2020.
Zagadnienia związane z gospodarką wodną zawarte są w Osi priorytetowej III: Ochrona środowiska i
adaptacja do zmian klimatu, w ramach której przewidziano do realizacji Priorytet Inwestycyjny 6b:
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
Pozyskanie wsparcia finansowego na przedsięwzięcia związane z ochroną wód i gospodarką wodnościekową przyczynią się do polepszenia jakości i ilości wód a przez to będą miały wpływ na osiągnięcie
dobrego stanu wód, co jest także celem WKW LZDO.
Powiatowe programy ochrony środowiska
Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry leży na obszarze powiatu polickiego oraz m. Szczecin (Ryc. 2). Na
potrzeby niniejszej prognozy przeanalizowano powiatowe programy ochrony środowiska pod kątem
wykazania spójności bądź niezgodności z projektem rozporządzenia WKW LZDO.

27

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Zasadniczo powiatowe programy ochrony środowiska powinny być spójne z wojewódzkim
programem ochrony środowiska i powinny wspierać realizację założonych w nim celów. Analiza tych
dokumentów wykazała, iż we wszystkich powiatowych programach ochrony środowiska zawarto cele
związane z poprawą jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zadania związane z
poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Wszystkie analizowane dokumenty w odniesieniu do
gospodarki wodnej mają podobny cel - osiągnięcie dobrego stanu wód i tym samym są one w tym
zakresie spójne z projektem rozporządzenia WKW LZDO.
Gminne programy ochrony środowiska
Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry leży na obszarze gmin Dobra (100% powierzchni gmin) , Police
(86% gmina wiejska 51% m. Police), Kołbaskowo (47% gminy), Nowe Warpno (28% gminy) i m.
Szczecin (12% miasta).
Przegląd gminnych programów ochrony środowiska wykazał, iż we wszystkich programach
przedstawiono charakterystykę warunków wodnych i sytuacji w gospodarce wodno-ściekowej oraz
wyznaczono cele i działania w zakresie ochrony wód i poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Celem
wszystkich gminnych programów ochrony środowiska jest racjonalne korzystanie z zasobów, w tym
zasobów wodnych i dążenie do poprawy jakości środowiska. W Programie Ochrony Środowiska
gminy Dobra przewiduje się szereg zadań związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej (74%
gminy jest skanalizowana) poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji
deszczowej, także wzdłuż dróg gminnych oraz parkingów. Zaplanowano także działania związane z
zapewnieniem dostępu do wody pitnej mieszkańcom poprzez modernizację ujęć wody i urządzeń
przesyłowych a także monitoring ujęć lokalnych. Działania te będą wspomagane edukacją
ekologiczną w zakresie oszczędzania wody i gospodarki ściekowej.
Program Ochrony Środowiska gminy Kołbaskowo przewiduje inwestycje związane z zaopatrzeniem
w wodę, budowę i modernizację ujęć wody i stacji uzdatniania , a także uporządkowanie gospodarki
ściekowej.
Podobne cele i działania przewidziano do realizacji w Programie Ochrony Środowiska gminy Police.
W Programie przedstawiono szczegółowo analizę stanu istniejących zasobów, zidentyfikowano
problemy oraz zaprogramowano rozwiązania. Dotyczą one uporządkowania gospodarki wodnościekowej, zmniejszenia wodochłonności a także prawidłowej gospodarki wodami opadowymi.
Gmina Nowe Warpno przewiduje opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej dla gminy.
Celem jest poprawa jakości wody pitnej i wodooszczędność a także poprawa infrastruktury wodnościekowej.
Cele gminnych programów ochrony środowiska są zbieżne z celami dla których sporządzane jest
rozporządzenie WKW LZDO czyli osiągnięcie dobrego stanu wód i w związku z tym dokumenty te
wykazują spójność, zaś działania podejmowane zarówno w ramach WKW LZDO, jak i poszczególnych
programów ochrony środowiska będą się wzajemnie wzmacniały.
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jest podstawowym
narzędziem realizowania polityki przestrzennej w gminie. Jest sporządzany obowiązkowo przez
każdą gminę, jednak już ich aktualność jest różna w zależności od gminy. W dokumencie tym zawarty
jest opis i analiza uwarunkowań istotnych z punktu widzenia gospodarowania przestrzenią a także
opracowane kierunki wyznaczające ramy prowadzonej polityki przestrzennej gminy. Wszystkie
przeanalizowane SUIKZPG zawierają ocenę zasobów wodnych gminy oraz diagnozę ich stanu. W
części kierunki zaproponowane zostały działania, których celem jest dążenie do poprawy jakości i
ilości zasobów wodnych, zgodne ze zrównoważonym rozwojem gospodarowanie nimi, wskazano

28

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

konieczne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód a także ochrony
przeciwpowodziowej. Realizacja zapisów studium może się przyczynić do zmniejszenia presji na
środowisko wodne i docelowo do jego poprawy.
MPZP na obszarze zlewni
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, ich sporządzanie
nie jest jednak obowiązkowe, gdyż zainwestowania można dokonać także na podstawie uzyskania
decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu. Ustalenia planów miejscowych muszą
być zgodne z SUIKZP.
W gminach leżących w granicach Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry w roku 2013 r. znacząca ilość
zainwestowania była realizowana w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (Ryc. 5) Związane to było z niewielkim pokryciem miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Wyjątkiem jest gmina Police, gdzie pokrycie MPZP sięga 100%. W mieście Szczecin
pokrycie MPZP kształtowało się w granicach 31-50 %, a w gminie Kołbaskowo poniżej 30% (Ryc. 6). W
m. Szczecin sytuacja ta sukcesywnie ulega poprawie (w 2013 roku nowymi MPZP objęto ok. 35%) co
przedstawione zostało na Ryc. 7.
Uchwalone MPZP przeanalizowano pod względem zapisów dotyczących aspektów gospodarki
wodnej. Na Ryc. 19 przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie wymagań i ograniczeń
wprowadzonych w granicach LZDO. Z ryciny wynika, iż ograniczenia związane z korzystaniem z wód z
uwagi na pobór bezzwrotny dotyczą gminy Dobra i Police. W gminie Dobra pokrycie MPZP jest
znikome, w związku z tym nowe plany miejscowe zgodnie z prawem będą musiały uwzględnić
zawarte w projekcie rozporządzenia WKW LZDO ograniczenia, zaś w gminie Police (pełne pokrycie
MPZP) analiza nie wykazała istniejących sprzeczności. Odnośnie ograniczenia związanego z zakazem
redukcji przepływu w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego kwestie te uwzględniane są
przede wszystkim na etapie wydawania pozwolenia wodno-prawnego, tak szczegółowych informacji
nie zwiera się w MPZP.
Co do zasady MPZP regulują kwestie związane z budową, rozbudową oraz modernizacją
infrastruktury technicznej, w tym także w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki wodnościekowej a także odprowadzaniem wód opadowych. Dla projektu MPZP przeprowadzane jest
postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w którym oceniane jest
jak ustalenia MPZP będą wpływały na środowisko, w tym na środowisko wodne.
Poszczególne MPZP zostały przeanalizowane także na etapie przygotowywania warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.
Analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszej prognozy nie wykazała niezgodności zapisów MPZP z
projektem rozporządzenia WKW LZDO. Ustalenia dotyczące uregulowania gospodarki wodnościekowej oraz gospodarowania wodami opadowymi przybliżą Lewobrzeżną Zlewnię Dolnej Odry do
osiągnięcia celów środowiskowych, tym samym będą wspierały realizację celów zawartych w WKW
LZDO.
Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW LZDO ustalone warunki i
ograniczenia zgodnie z art. 118 ustawy Prawo wodne muszą być uwzględniane przy tworzeniu
dokumentów planistycznych (SUIKZP oraz MPZP). Ważne jest, aby decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu wydawane dla inwestycji lokalizowanych na obszarach nie objętych MPZP
także uwzględniały wymagania i ograniczenia zawarte w ocenianym rozporządzeniu w sprawie
warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.
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Ryc. 5 Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w gminach leżących w granicach
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2013)
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Ryc. 6 Pokrycie obowiązującymi MPZP w gminach leżących w granicach Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2013)
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Ryc. 7 Pokrycie sporządzanymi MPZP w gminach leżących w granicach Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2013)
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OCENA
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA WKW LZDO Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁYWANIA NA
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

4.1 Wody powierzchniowe, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód
4.1.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na wody powierzchniowe

Analizowane rozporządzenie, ze względu na swój uzupełniający względem warunków korzystania
z wód RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego charakter i założone cele, spośród wszystkich
opisywanych w niniejszym opracowaniu komponentów strategicznej oceny, najistotniej oddziaływać
będzie właśnie na elementy środowiska związane z wodami powierzchniowymi. Ma to swoje
bezpośrednie odzwierciedlenie w podstawowym celu projektu rozporządzenia WKW LZDO –
umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych czyli dobrego stanu oraz potencjału wód
powierzchniowych rzecznych, które bez wyjątku uznane zostały za JCWP w złym stanie. Dotyczy to
również jednej z JCWP jeziornych – J. Świdwie.
Miarą istotności projektu rozporządzenia WKW LZDO jest również potencjalne pozytywne
oddziaływanie zapisów prawnych - kształtujących zachowanie użytkowników wód - na poprawę
jakości wód w głównym cieku w zlewni – rzekę Gunicę, objętą przez PGW czasowym odroczeniem
osiągnięcia założonych celów środowiskowych ze względu na brak wystarczających możliwości
technicznych umożliwiających odwrócenie negatywnego wpływu zrzutu ścieków na jakość wód tej
rzeki.
Przewiduje się, że prognozowane oddziaływania powinny mieć zatem charakter bezpośredni,
długoterminowy i stały, nastawiony na odwrócenie negatywnych tendencji oraz przyspieszenie
osiągnięcia celów środowiskowych dla wyodrębnionych jednolitych części wód rzecznych i jeziornych
dla których działania prawne mogą zrekompensować brak innych możliwości wpłynięcia na poprawę
jakości stanu wód.
Przewidywany wpływ postanowień aktu będzie prawdopodobnie również pośredni lub nawet
wtórny, dzięki związaniu obostrzeń i szczegółowych wymagań dla innych komponentów
przyrodniczych z postanowieniami WKW odnoszącymi się do wód powierzchniowych. Przewiduje się,
że prawidłowa realizacja większości proponowanych zmian, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
wód powierzchniowych, przyczyni się pozytywnie do osiągnięcia założonych celów środowiskowych.
4.1.2

Ocena aktualnego stanu

Aktualny stan zasobów wód powierzchniowych
Zgodnie z opracowaną na potrzeby określenia warunków dokumentacją Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej
Odry, ma powierzchnię 446 km2 i położona jest w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Jedyną rzeką w tym obszarze, która posiada liczące się zasoby wodne jest rzeka Gunica,
o długości 22,4 km, biegnąca poza granicami miasta Szczecin. Przepływy charakterystyczne Gunicy
mierzone na wodowskazie w miejscowości Tatynia (km 6,7) mają wartości SNQ = 0,15 m3/s, SSQ =
0,64 m3/s.
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Ryc. 8 System hydrograficzny Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w
Szczecinie)
Tab. 7 Wykaz rzek w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

1.

Myśliborka

12,69

Powierzchnia
zlewni [km2]
48,61

2.

Dopływ z Mszczujów

8,16

17,26

3.

Karpina

10,81

39,96

Zalew Szczeciński

4.

Karwia Struga

7,73

18,61

Zalew Szczeciński

5.

Dopływ w Drogoradzu

5,24

7,36

Karpina

6.

Gunica

22,41

240,1

Odra

7.

Mała Gunica

14,71

44,39

Gunica

8.

Rów Wołczkowski

11,93

51,20

Gunica

9.

Struga Żurawia

6,74

20,70

Gunica

L.p.

Rzeka

Długość [km]
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Ujście
Jezioro Nowowarpieńskie
Myśliborka
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10.

Dopływ z polderu Jasienica I

1,76

7,72

Gunica

11.

Dopływ z polderu Niekłończyca

3,36

10,43

Zalew Szczeciński

12.

Grzybnica

5,28

16,34

Łarpia

13.

Łarpia

5,83

29,89

Odra

14.

Dopływ z polderu Police

2,37

3,25

Łarpia

15.

Bukowa

12,91

70,65

Odra

16.

Stobnica

1,18

7,34

Bukowa

17.

Gumieniec

3,37

22,44

Bukowa

18.

Dopływ z Warzymic

4,77

18,56

Bukowa

Długości i powierzchnie zlewni przyjęto zgodnie z MPHP 2010

W obszarze zlewni znajduje się 7 jezior o powierzchni większej niż 10 ha:
•
•
•
•
•
•
•

Jez. Myśliborskie Wielkie – 107,84 ha,
Jez. Stolsko – 63,39 ha,
Jez. Świdwie – 55,35 ha,
Jez. Myśliborskie Małe – 42,27 ha,
Jez. Karpino – 36,89 ha,
Jez. Piaski – 33,55 ha,
Jez. Głębokie – 32,00 ha.

Jezioro Głębokie, Świdwie i Stolsko leżą w granicach zlewni Gunicy. Pozostałe w/w jeziora znajdują się
w północnej części Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry. Powierzchnia wszystkich jezior w Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry wynosi 392,65 ha.
Tab. 8 Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło:
PGW)
Lp

Kod JCWP rzecznej

Nazwa JCWP rzecznej

Status

Stan

ocena ryzyka

Derogacja
(przyczyna)

1

RW6000173116

Karwia Struga

naturalna część wód

zły

niezagrożona

-

2

RW60001619729

Bukowa

naturalna część wód

zły

niezagrożona

-

3

RW60001719929

Łarpia

naturalna część wód

zły

niezagrożona

-

4

RW60001731189

Karpina

naturalna część wód

zły

niezagrożona

-

5

RW60001731192

naturalna część wód

zły

niezagrożona

-

6

RW60001731129

silnie zmieniona część wód

zły

niezagrożona

-

7

RW60002319988

silnie zmieniona część wód

zły

zagrożona

4(4) - 1

8

RW600019199899

Dopł. z polderu Niekłończyca
Myśliborka z jez. Myśliborskim
Wielkim
Gunica do Rowu Wołczkowskiego z
jez. Świdwie
Gunica od Rowu Wołczkowskiego do
ujścia

silnie zmieniona część wód

zły

zagrożona

4(4) - 1

Tab. 9 Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło:
PGW)
Lp

Kod JCWP
jeziornej

Nazwa JCWP jeziornej

Status

Stan

ocena ryzyka

Derogacja
(przyczyna)

1

LW20785

Myśliborskie Wielkie

silnie zmieniona część wód

dobry

niezagrożona

-

silnie zmieniona część wód

zły

zagrożona

4(4) - 3

2

LW11103

Świdwie
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Ryc. 9 Obszary chronione sporządzone na podst. art. 113 PW w obrębie LZDO (źródło: opracowanie własne na podst.
danych RZGW w Szczecinie)

Zgodnie z aktualnym PGW w obrębie zlewni znajdują się obszary chronione zgodnie art. 113 PW (Ryc.
9). Należą do nich obszary przeznaczone do ochrony ptaków i siedlisk oraz wody przeznaczone do
celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Czynne kąpielisko funkcjonuje w obrębie jeziora
Głębokiego. Cały obszar zlewni znajduje się w obrębie wód podziemnych przeznaczonych do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

36

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Ryc. 10 Granice JCWP w obrębie Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW
w Szczecinie)

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry w Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry znajduje się 8 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych oraz 2
jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) jeziorne. W zlewni wyróżniono 5 naturalnych oraz 3
silnie zmienione części wód (Ryc. 10). Stan wszystkich JCWP rzecznych oceniono jako zły. 2 JCWP:
Gunica do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz Gunica od Rowu Wołczkowskiego do ujścia są
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla nich przewidziano derogacje czasowe (brak
możliwości technicznych – przekroczona chłonność rzeki z uwagi na zrzuty z oczyszczalni ścieków);
pozostałe JCWP są niezagrożone (cel środowiskowy powinien być osiągnięty do grudnia 2015 roku)
(Tab. 8). W przypadku JCWP jeziornych (Tab. 9), obie sklasyfikowane zostały jako silnie zmienione
części wód, przy czym jedynie jezioro Świdwie jest w stanie złym i podlega derogacji czasowej (4(4) –
3) z uwagi na fakt iż sześć lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód,
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nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się, głównie
w osadach dennych. Osady denne jezior eutroficznych są źródłem związków biogennych oddawanych
do wód jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń (zjawisko
wewnętrznego zasilania jeziora biogenami).
Analiza wykorzystania zasobów wód w zlewni
Zgodnie z dostępną dokumentacją w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zlokalizowanych jest
zaledwie 6 ujęć wód powierzchniowych, w tym 2, dla których wygasły pozwolenia wodnoprawne. W
obszarze samej zlewni Gunicy zlokalizowane są 4 ujęcia wód powierzchniowych, w tym 3, dla których
pozwolenia wodnoprawne są ważne.
Wody powierzchniowe są wykorzystywane do następujących celów:
• przemysłowe – 1 punkt,
• służące nawodnieniom – 1 punkt,
• stawy – 1 punkt (wygasł termin obowiązywania pozwolenia wp),
• inne – 3 punkty (w tym jedno gdzie wygasł termin obowiązywania pozwolenia wp).
Wody powierzchniowe nie są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia.

Ryc. 11 Struktura użytkowania wód powierzchniowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło: Opracowanie
warunków korzystania z wód LZDO)

Największy pobór wód powierzchniowych (zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi)
dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na przerzut wody z rzeki Gunicy za pomocą ujęcia brzegowego
do jezior: Głębokie i Bartoszewo w ilości Q max =195 l/s, Qd śr = 16 850 m3/d, w okresie od listopada do
kwietnia.
Zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinie jest zobowiązany m.in. do respektowania priorytetu Zakładów Chemicznych „Police”
S.A. w Policach w poborze wody z Gunicy, poprzez każdorazowe, okresowe zaprzestanie lub
odpowiednie ograniczenie pompowania na ujęciu, po otrzymaniu stosownego sygnału z Z.Ch.
„Police” S.A. o potrzebie uruchomienia własnego (zakładowego) ujęcia w rejonie Tatyni, a także do
zachowania przepływu nienaruszalnego rzeki Gunicy dla przekroju ujęcia przerzutu wody w ilości QN
= 0,15 m3/s.
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Zrzut ścieków
W obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zlokalizowane są 44 punkty zrzutu ścieków, w tym 15
punktów zrzutu ścieków do ziemi.
Zrzucane są następujące rodzaje ścieków:
• zrzuty ścieków bytowych do wód powierzchniowych – 18 punktów (w tym 10 punktów zrzutu
ścieków bytowych oraz 3 punkty zrzutu ścieków bytowo-opadowych);
• zrzuty ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych – 11 punktów (w tym 1 punkt
zrzutu ścieków chłodniczych, 1 punkt zrzutu odcieków ze składowisk);
• zrzuty ścieków bytowych do ziemi – 14 punktów (w tym 13 punktów zrzutu ścieków
bytowych oraz 1 punkt zrzutu ścieków bytowo-opadowych);
• zrzuty ścieków przemysłowych do ziemi – 1 punkt.
Rozpiętość wielkości zrzucanych ścieków jest bardzo duża. Największa ilość zrzucanych ścieków
(zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi) dotyczy przemysłowo - komunalnej
oczyszczalni ścieków – ZCh „Police” (nr obiektu 10380110) – dopuszczalny średni dobowy zrzut
ścieków Qd śr w ilości 167 000 m3/d, tj. 1,93 m3/s. Należy przy tym zauważyć, że zrzut ścieków z tej
oczyszczalni następuje w ujściu rzeki Gunicy do Roztoki Odrzańskiej.
4.1.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

W toku syntetycznej analizy potencjalnych wpływów zapisów projektu rozporządzenia WKW LZDO
na poprawę stanu i osiągnięcie celów środowiskowych wód powierzchniowych nie wyróżniono
przepisów, które w sposób jednoznacznie negatywny mogłyby oddziaływać na osiągniecie
zamierzonych celów WKW LZDO. Wyróżniono za to przepisy :
- o wyraźnym pozytywnym wpływie na wody, mogące – zdaniem autorów Prognozy - w zasadniczy
sposób uzupełnić lukę w obecnym stanie prawnym oraz zastąpić obecny brak innych możliwych
działań naprawczych dla wskazanych do derogacji odcinków cieków i jezior.
-które w odniesieniu do obecnej oceny stanu, aktualnego rozrządu wód i problemów nasilonych
presji, mogą być potraktowane jako te o mniejszym pozytywnym oddziaływaniu na osiągnięcie celów
środowiskowych, określonych w PGW.
Przepisy o wyraźnym pozytywnym wpływie na wody powierzchniowe to głównie projekty zapisów
dotyczące zaostrzenia wymagań w zakresie przepływu nienaruszalnego, zawarte w paragrafie 2,
których efektem jest zmiana - w stosunku do obowiązujących ustaleń WKW Regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego - podejścia do przyjmowania wartości współczynnika k, a co za tym
idzie obliczania wartości przepływu nienaruszalnego. Efektem zmiany jest przyjęcie k=1 w wyniku
uwzględnienia indywidualnych potrzeb środowiskowych ekosystemów Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej
Odry, w tym potrzeb zachowania dobrego stanu ekosystemów od wód zależnych.
Innym zapisem stwarzającym niewątpliwie możliwość pozytywnego, przyszłego wpływu na sytuację
hydrologiczną w omawianej zlewni jest postanowienie paragrafu 6, wskazującego wprost
obostrzenie w dziedzinie korzystania z poborów o charakterze bezzwrotnym na odcinku rzeki Gunicy
od źródeł do wypływu z J. Świdwie. Obostrzenie pozwoli na utrzymanie wymaganej bioróżnorodności
na obszarach chronionych a pośrednio również może przeciwdziałać negatywnym wpływom zrzutów,
się prowadzących do kumulacji w osadach dennych substancji biogennych. Brak skutecznej ich
eliminacji w horyzoncie czasowym obowiązującego PGW, wymagał zastosowania derogacji
czasowych 4(4) 3. W toku analizy udostępnionych danych, w celu wzmocnienia oddziaływania
omawianego ograniczenia zawartego w paragrafie 6 proponuje się objęcie tym ograniczeniem
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również odcinki rz. Gunicy poniżej już wskazanego, czyli od J. Świdwie aż do ujścia. Przyczyną
rozszerzenia ograniczenia są obliczenia bilansu wodno gospodarczego, opracowanego przez RZGW w
Szczecinie, które wskazują na brak wolnych zasobów bezzwrotnych o prawdopodobieństwie 50% do
100%, spowodowany obecnym stanem ich rozdysponowania przez zakontraktowanych
użytkowników oraz ustaleniami PGW, w którym JCWP na tym odcinku są zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych i objęte derogacjami.
Obserwowany całkowity brak w projekcie WKW LZDO ograniczeń w przedmiocie zrzutów ścieków jest
konsekwencją wprowadzenia przez postanowienia rozporządzenia WKW RW DOiPZ precyzyjnych
zasad w tym zakresie na całym obszarze Regionu Wodnego DOiPZ. Ocenia się, że zastosowanie już
obowiązujących przepisów Rozporządzenia nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie powinno
wystarczająco zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu i potencjału wód w dłuższej perspektywie
czasu, zatem inne ustalenia w tym temacie w projekcie rozporządzenia WKW LZDO nie były
konieczne.
Projekt Rozporządzenia nie przewiduje też zmiany w obrębie już obowiązujących przepisów w
dziedzinie ograniczenia budowy urządzeń wodnych. Podobnie jak w przypadku zagadnień
jakościowych, uznaje się za wystarczające wprowadzone w WKW RW DOiPZ przepisy dotyczące
szczegółowych wymagań oraz ograniczeń w dziedzinie korzystania z wód w oparciu o budowle
grodzące. Szczegółowe parametry dotyczące obiektów hydrotechnicznych oraz sposobu korzystania z
nich, opublikowane w Rozporządzeni 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie odpowiadają wymogom
niepogarszania i stopniowej poprawy potencjału oraz niwelowania presji morfologicznych dla cieków
istotnych w zlewni LZDO.
Pewne wątpliwości w kontekście oceny skuteczności projektu ocenianego aktu, a przez to wywołania
pożądanego efektu poprawy stanu wód powierzchniowych, może początkowo budzić lista
priorytetów, zaproponowana dla WKW LZDO w paragrafie 3. Przepisy te, rozpatrywane pod kątem
zmiany w stosunku do priorytetów ustalonych w WKW RW DOiPZ na mniej precyzyjne, mogą
wydawać się niepożądanym spłaszczeniem hierarchii ważności w obrębie grup interesów
użytkowników, mieszczących się w definicji paragrafu 3.1.4. Brak wytyczenia kolejności dla
poszczególnych użytkowników związanych z działalnością człowieka jest wynikiem analizy
dotychczasowego sposobu użytkowania wód oraz przewidywanych na podstawie obowiązujących w
obrębie zlewni LZDO planów zagospodarowania przestrzennego kierunków rozwoju gmin nie
przewiduje się powstania nowych znaczących oddziaływań mających wpływ na stosunki wodne w
LZDO. Powyższe prowadzi do wniosku, że jeśli w projekcie Rozporządzenia możemy wyróżnić trzy
grupy użytkowników o zdefiniowanym priorytecie pierwszeństwa w dostępie do wolnych zasobów
wodnych:
1. Priorytety w celu zachowania bądź przywrócenia stanu naturalnego i potrzeb przyrodniczych
zlewni – do których zaliczyć można:
• potrzeby jakości i ilości wód podziemnych w rozumieniu RDW,
• potrzeby organizmów wodnych i od wód zależnych.
2. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb pozyskania źródła wody pitnej
3. Priorytety dla pozostałych użytkowników, takich jak gospodarka komunalna, produkcja rolna
i hodowlana, przemysł, energetyka, turystyka i inne.
to dla ostatniej z grup – niezależnie od źródła poboru – rozdysponowanie zasobów przez właściwe
organy następuje w oparciu o art. 123 ust 1 Pw.
W świetle liczby obecnych i prognozowanych użytkowników wód, biorąc pod uwagę ich charakter i
potencjalny wpływ na kształtowanie zasobów wodnych w zlewni, nie wyróżniono żadnej z nich, co
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ostatecznie można uznać za mało znaczące dla poziomu oddziaływania omawianych przepisów dla
wody powierzchniowe i ich cele. Podobnie jak wyodrębnienie pierwszeństwa przeznaczenia wolnych
zasobów na cele zaopatrzenia ludności przed zaspokojeniem potrzeb ochrony ekosystemów od wód
zależnych w kontekście obecnego braku w obrębie zlewni poborów wód powierzchniowych do
spożycia.
Pozytywne oddziaływanie na wody powierzchniowe proponowanych w projekcie paragrafu 3 ust. 1
priorytetów zaznacza się za to w kontekście nadrzędności zasobów, zapewniających spełnienie
wymogów dla ekosystemów zależnych od wód, nad interesami pozostałych użytkowników,
zdefiniowanych w paragrafie 3 ust. 1 pkt 4 projektu Rozporządzenia.

4.2 Wody podziemne, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód
4.2.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW na wody podziemne

W przypadku wód podziemnych projekt rozporządzenia WKW LZDO, ze względu na swój charakter i
założone cele ma istotne oddziaływanie. Należy jednak podkreślić, że prognozowane oddziaływania,
dzięki zapisom w zakresie ochrony zasobów wodnych, będą miały charakter przede wszystkim
pozytywny.
4.2.2

Ocena aktualnego stanu

Aktualny stan zasobów
Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry w całości znajduje się w granicach jednej jednolitej części wód
podziemnych (JCWPd) oznaczonej jako PLGW69003. W obrębie, której znajduje się główny zbiornik
wód podziemnych nr 122 „Dolina Kopalna Szczecin”. W Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry stan ilościowy i chemiczny JCWPd PLGW69003 oceniono jako dobry i uznano ją za
niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym w odniesieniu do tej
JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu wód. Granica JCWPd PLGW69003 jednocześnie pokrywa się z
granicą regionu bilansowego Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10), dla którego przedstawiono
charakterystykę warunków hydrogeologicznych i analizę stanu oraz wykorzystania zasobów wód
podziemnych. Region bilansowy jest nieznacznie większy od obszaru zlewni i dodatkowo obejmuje
tereny na północ i północny-wschód po Zalew Szczeciński, oraz obszary na południe i południowywschód zlewni. Powierzchnia regionu bilansowego Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) wynosi
629,9 km2 (Ryc. 12). GZWP nr 122 obejmuje obszar o powierzchni 151 km2.
Według danych opracowanych na potrzeby projektu rozporządzenia WKW LZDO, za obszar
występowania zwykłych wód podziemnych (mineralizacja do 1 g/l), w granicach regionu bilansowego
LZDO uznano wielowarstwowy system wodonośny uformowany w utworach czwartorzędowych,
lokalnie trzeciorzędowych i górnokredowych. Granice systemu na Odrze i Zalewie Szczecińskim są
granicami hydrodynamicznymi, zaś granica państwa jest granicą umowną, nie pokrywającą się ani z
działami wodnymi ani z jednostkami hydrostrukturalnymi. Pomimo, że granice systemu są pod
względem hydrogeologicznym przejściowo zamknięte lub niezamknięte, należy je uznać za
jednoznacznie zdefiniowane ze względu na gospodarowanie wodami podziemnymi i
powierzchniowymi.
Użytkowe poziomy wód słodkich występują głównie w utworach czwartorzędowych, lokalnie
w utworach trzeciorzędowych i górnokredowych, do zróżnicowanej głębokości – od 15 do 50 m w
rejonie północnym i dolinie Odry, oraz od do 50 do 100 m w środkowo-wschodniej i północnowschodniej części zlewni. Głównym powodem takiej sytuacji jest ascenzja wód zasolonych z podłoża.
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Górną granicę systemu wodonośnego stanowi powierzchnia terenu wraz ze strefą aeracji w
obszarach występowania warstw o zwierciadle swobodnym (głównie obszar Puszczy Wkrzańskiej) lub
utwory glin morenowych, mułków, iłów i torfów o charakterze słabo przepuszczalnym zalegające nad
pierwszymi użytkowymi poziomami wodonośnymi.
System wodonośny piętra czwartorzędowego charakteryzuje się zmiennością i urozmaiceniem form
występowania w strukturach hydrogeologicznych wynikłych z budowy geologicznej oraz zasilania
i drenażu wód. Kierując się kryteriami hydrostrukturalnymi i hydrodynamicznymi występowania wód,
w obrębie piętra czwartorzędowego wydzielono trzy główne użytkowe poziomy wodonośne:
gruntowy, międzyglinowy górny i międzyglinowy dolny.
Użytkowe poziomy wód słodkich na obszarze GZWP Dolina Kopalna Szczecin występują w utworach
czwartorzędowych do głębokości 100 - 160 m. W jego obrębie położone są główne ujęcia wód
podziemnych Szczecina: Pilchowo, Świerczewo i Arkonka. Średnia głębokość studni na ujęciach
wynosi 60 m. Szacunkowa wielkość zasobów dyspozycyjnych zbiornika wynosi 37 440 m3/d. Zgodnie z
dostępną dokumentacją określone dla całego regionu bilansowego zasoby dyspozycyjne ustalono dla
wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i kredy górnej. Pominięto natomiast wody
podziemne z utworów trzeciorzędowych, gdyż ma ono znaczenie marginalne w tym regionie
bilansowym.
Region bilansowy Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) niemal dokładnie pokrywa się z obszarem
zlewni omawianym w Dokumentacji hydrogeologicznej (Dokumentacja hydrogeologicznej zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. Szczecińskie;
Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, oddział w Poznaniu; 1998 r.). Zasoby dyspozycyjne określone w
niej oszacowano na 126 170 m3/d. Zgodnie z późniejszym dokumentem opracowanym w 2011 r.
równiez 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 dyspozycyjne w regionie
bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) oszacowano na podobnym poziomie: 123 810
m3/d. Natomiast zasoby dyspozycyjne określone w sposób modelowy w opracowaniu wykonanym na
potrzeby ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry dla tego samego
regionu bilansowego określono na 121 680 [m3/d]. Zasoby dyspozycyjne oszacowane w tym
opracowaniu jedynie dla Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, wynoszą 88 700 m3/d (w tym zasoby
poziomu czwartorzędowego – 86 250 m3/d, zasoby poziomu górnokredowego – 2 450 m3/d).
W ramach monitoringu diagnostycznego 2012 - 2013 r. na obszarze JCWPd w roku 2012 opróbowano
8 punktów badawczych. Ocena stanu chemicznego wód wykazała, że w siedmiu punktach
monitoringowych stan jest dobry (wody III klasy jakości), tylko w jednym punkcie stan chemiczny
określono jako słaby (wody V klasy jakości). Obniżenie jakości wód gruntowych w miejscowości Nowe
Warpno jest najprawdopodobniej wynikiem oddziaływania zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych i
związane jest z płytkim położeniem warstwy wodonośnej oraz brakiem izolacji od powierzchni
terenu. W Tab. 10 przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu chemicznego wód.
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Ryc. 12 Granice JCWPd, regionu bilansowego i GZWP w rejonie Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (źródło: opracowanie
własne na podst. danych RZGW w Szczecinie i PIG)
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Tab. 10 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu chemicznego wód podziemnych w punktach krajowego monitoringu
diagnostycznego w latach 2012 - 2014 r.
Typ

Klasa jakości

ośrodk

wód

Wskaźniki
determinujące

Wskaźniki przekraczające
normy dla wód

Ocena stanu
chemicznego

Stratygr

Typ

afia

wód

Dobra

Q

W

1

III

Mn

NH4,Fe, Mn

dobry

Myślibórz Mały

Q

G

1

III

O2

NH4,Fe, Mn

dobry

Stolec

Q

W

1

III

Fe, Mn

dobry

Kołbaskowo

Q

W

1

III

Fe, Mn

dobry

Szczecin

Q

W

1

III

Warnołęka

Q

G

1

III

Nazwa punktu

jakość wód

a
2012

2013

2012

TOC

2013

przeznaczonych do spożycia

wód

przez ludzi
2012

2013

2012

Fe, Mn

dobry

NH4,Fe, Mn

dobry

NH4,Fe, Mn

słaby

NH4,Fe, Mn

dobry

2013

TOC,
Nowe Warpno

Q

G

1

HCO3,

V

Fe, PO4,
K

Rzędziny

Q

G

1

TOC,

III

NH4

stratygrafia: Q - czwartorzęd
typ wód: W - wody wgłębne; G - wody gruntowe
typ ośrodka: 1 - warstwa porowa; 2 - warstwa porowo-szczelinowa; 3 - warstwa szczelinowo-krasowa

Analiza wykorzystania zasobów wód podziemnych
Zgodnie z dokumentacją opracowaną na potrzeby ustalenia warunków korzystania z wód LZDO,
ujęcia wód podziemnych stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia (Ryc. 13). W 2010 r. wielkość poborów rzeczywistych z ujęć zlokalizowanych w regionie
bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry, po uwzględnieniu podziału poborów wód
podziemnych z ujęć zlokalizowanych w pobliżu działu wodnego, wyniosła 28 853 m3/d, tj. 10 531 339
m3/rok.

Ryc. 13 Struktura użytkowania wód podziemnych w regionie bilansowym w 2010 r. (źródło: Opracowanie warunków
korzystania z wód LZDO)

Większość ujęć wód podziemnych w obrębie LZDO jest zlokalizowanych w południowej i środkowej
części zlewni, w gminach: Police, m. Szczecin, Dobra Szczecińska i Kołbaskowo. Zgodnie z opracowaną
na potrzeby ustalenia warunków dokumentacją w obrębie zlewni znajduje się 61 ujęć wód
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podziemnych. Największe użytkowanie wód podziemnych ma miejsce w rejonie obejmującym
zlewnię Gunicy.
Wyniki bilansu przeprowadzonego w trakcie opracowywania warunków korzystania z wód LZDO
wskazują iż w obrębie Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych w odniesieniu do wielkości poborów rzeczywistych wynoszą 72%, natomiast rezerwy
zasobów dyspozycyjnych w odniesie do wielkości średniego poboru dopuszczalnego w pozwoleniu
wodnoprawnym wynoszą 50%. Wskazana różnica z jednej strony wynika z faktu funkcjonowania ujęć,
dla których dopuszczalny średni dobowy pobór ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym jest znacznie
wyższy od poborów rzeczywistych, a z drugiej natomiast obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych
dla ujęć wód podziemnych, które nie są eksploatowane. Sytuacje takie mają miejsce w szczególności
w obrębie Miasta Szczecina, które zaopatrywane jest w wodę z ujęcia wody powierzchniowej na J.
Miedwie położonego poza granicami LZDO.
4.2.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Ocena wpływu na wody podziemne zapisów rozporządzenia WKW regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, które należy rozpatrywać łącznie z analizowanym, przeprowadzona
w prognozie oddziaływania na środowisko sformułowana została jednoznacznie pozytywnie.
Podkreśla się w niej iż „wprowadzenie wymagań i ograniczeń w zakresie wód podziemnych ma
bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska, zapewnia wprowadzenie zasad zrównoważonego
rozwoju a także chroni zasoby dla przyszłych pokoleń”.
Ustalenie jako najwyższego priorytetu w zaspokajaniu potrzeb wodnych na cele ochrony zasobów
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ma, jak wskazuje uzasadnienie projektu charakter
prewencyjny, związany z faktem, iż w LZDO zasoby wód podziemnych stanowią główne źródło
zaopatrzenia użytkowników w wodę. Wpływ tego zapisu będzie bezpośredni i jednoznacznie
pozytywny, zapewniając możliwość ochrony zasobów w przypadku zagrożenia dla ich jakości w
sytuacji konkurencji kilku podmiotów o nie.
W przypadku ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry dla wód
podziemnych istotne są zapisy § 5 wprowadzające obostrzenie iż korzystanie z wód podziemnych
będących w bezpośrednim związku z wodami powierzchniowymi na obszarze Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej przepływu
nienaruszalnego. Skutkować to będzie poprawą równowagi w związku między wodami podziemnymi
i powierzchniowymi.
W świetle powyższych wniosków zidentyfikować należy jednoznacznie pozytywny, bezpośredni
i pośredni wpływ ocenianego rozporządzenia na analizowany komponent środowiska.

4.3 Różnorodność biologiczna, w tym: rośliny, zwierzęta i obszary chronione
4.3.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na różnorodność biologiczną

Różnorodność biologiczna Lewobrzeżnej Zlewni Doliny Odry nierozerwalnie związana jest z wodami
oraz ekosystemami zależnymi od wód. W północnej części obszaru skupione są różne wielko
powierzchniowe formy ochrony przyrody (Obszary Natura 2000, rezerwat), które stanowią ostoję
wielu gatunków zwierząt i roślin, w tym zagrożonych i podlegającym ochronie. Oprócz różnorodności
gatunkowej na uwagę zasługują również siedliska chronione występujące w w/w obszarach oraz
mokradła, które dzięki swej niedostępności dla człowieka stanowią cenne siedlisko występowania
wielu chronionych i rzadkich gatunków. Zapisy wprowadzane projekcie w rozporządzenia WKW LZDO
będą miały wpływ na zachowanie i rozwój bioróżnorodności, w szczególności na gatunki i siedliska
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związane z Rezerwatem "Świdwie" oraz obszarami naturowymi, a także związanymi z ekosystemami
rzecznymi.
W każdym z wyznaczonych Obszarów Natura 2000, przedmiotami ochrony są gatunki roślin i zwierząt
oraz typy siedlisk dla ochrony, których wyznaczono wspomniane obszary. W związku z tym, iż zapisy
projektu rozporządzenia WKW mogą mieć wpływ na poszczególne przedmioty ochrony stanowiące
niekwestionowane bogactwo gatunkowe LZDO poniżej przeprowadzono analizę ich istniejących oraz
potencjalnych zagrożeń.
W obrębie Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajdują się następujące obszary Natura 2000: OSO
Ostoja Wkrzańska (PLB320014), OSO Jezioro Świdwie (PLB320006), OSO Zalew Szczeciński
(PLB320009), SOO Jezioro Stolsko (PLH320063) oraz niewielkie fragmenty SOO Ujście Odry i Zalew
Szczeciński (PLH320018) i SOO Police – kanały (PLH320015). W granicach regionu bilansowego
znajduje się fragment OSO Dolina Dolnej Odry (PLB320003) oraz SOO Dolna Odra (PLH320037)
w południowej części obszaru (Ryc. 14).
Spośród wyżej wymienionych obszarów Plany Zadań Ochronnych zostały sporządzone dla obszaru
Jezioro Świdwie, Dolina Dolnej Odry oraz Dolna Odra. Trwają również prace nad PZO dla obszaru
Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH 3200018) oraz Zalew Szczeciński (PLB320009) Pozostałe 3
obszary nie posiadają na dzień dzisiejszy planów zadań ochronnych.
Jezioro Świdwie (PLB320006)
W obszarze tym przedmiotem ochrony jest 18 gatunków ptaków. Spośród nich, w przypadku 16
gatunków istniejące zagrożenia związane są ze zmianą stosunków wodnych (Tab. 11). W PZO
obszaru, jako istniejące zagrożenia dla poszczególnych gatunków ptaków wymieniane są:
• J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólne
• K01.03 wyschnięcie
Zagrożenia te powodują:
•
•
•
•
•
•

Zmniejszanie się powierzchni podtopionych szuwarów, co powoduje ograniczanie miejsc
lęgów;
Zanikanie żerowisk w wyniku zmniejszania się powierzchni umiarkowanie podtopionych
szuwarów poprzez ich przesuszenie lub nadmierne podtopienie;
Spadek liczebności związany z ograniczaniem powierzchni siedlisk poprzez: osuszanie
terenów bagiennych, trwałe obniżenie poziomu wody w jeziorze;
Ograniczenie zasobności bazy żerowiskowej wskutek niekorzystnych zmian stosunków
wodnych (odwodnienia);
Zanikanie odpowiednich siedlisk w wyniku zmniejszania się powierzchni umiarkowanie
podtopionych szuwarów, co jest związane z presją na odwodnienia gruntów przeznaczonych
pod zabudowę;
Zmniejszenie się areału dostępnych siedlisk lęgowych, jako wynik wysychania/osuszania
terenów bagiennych oraz płoszenia ptaków.

Wśród wskazanych działań ochronnych dla wszystkich gatunków ptaków będących przedmiotem
ochrony w PZO wskazane jest: "Utrzymanie zasięgu jeziora Świdwie oraz reżimu hydrologicznego w
zlewni rzeki Gunicy". Działanie to ma być realizowane poprzez:
"Utrzymanie lustra wody w Jeziorze Świdwie na poziomie co najmniej 12,5 m n.p.m. oraz reżimu
hydrologicznego w zlewni rzeki Gunicy poprzez:
1) opracowanie ekspertyzy dotyczącej gospodarowania wodą w zlewni Jeziora Świdwie
uwzględniającej inwentaryzację wszystkich urządzeń melioracyjnych w zlewni, ocenę pełnionych przez
te urządzenia funkcji, ocenę stanu technicznego oraz ocenę wymagań hydrologicznych
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poszczególnych gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 (w ciągu
dwóch pierwszych lat obowiązywania PZO),
2) do czasu opracowania ekspertyzy gospodarowania wodą w zlewni jeziora, wstrzymanie
wykonywania wszelkich prac regulacyjnych czy utrzymaniowych w korycie rzeki Gunicy. Po
opracowaniu wyżej wymienionej ekspertyzy, niezwłoczna realizacja w niej zadań. "
Realizacja zadań ochronnych zapisanych w PZO dla obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie ma na celu
utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony gatunku i jego siedlisk lęgowych oraz minimalizację
stwierdzonych istniejących i potencjalnych zagrożeń. Zapis znajdujący się w § 6.1 projektu
Rozporządzenia wpłynie zatem pozytywnie na cały obszar Natura 2000 Jezioro Świdwie oraz na jego
przedmioty ochrony. Ograniczenie poboru bezzwrotnego na ciekach i urządzeniach wodnych
będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od źródeł do wypływu z jeziora Świdwie przyczyni się
do spadku deficytu wody w rzece Gunicy oraz poprawi stosunki wodne panujące w rezerwacie.
Tab. 11 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków
będących przedmiotem ochrony i ich siedlisk w Obszarze Natura 2000 jezioro Świdwie
L.p.

Przedmiot
ochrony
A006
Perkoz
rdzawoszyi
Podiceps
grisegena

Zagrożenia
Istniejące
Potencjalne
J02.01 zasypywanie
H01.03 - inne
terenu, melioracje
zanieczyszczenia wód
i osuszanie - ogólnie
powierzchniowych ze
K01.03 wyschnięcie
źródeł punktowych
U– nieznane zagrożenie
K03.04 - drapieżnictwo
lub nacisk

A030
Bocian czarny
Ciconia nigra

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
D02.01.01 linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03 - maszty i anteny
komunikacyjne
E01.03 - zabudowa
rozproszona

A02.01- intensyfikacja
rolnictwa
A02.03
zaniechanie/brak
koszenia
B01.01- zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na terenach
otwartych (drzewa
rodzime)
B02.02 – wycinka lasu
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
K02.01– zmiana składu
gatunkowego (sukcesja)
U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

A031
Bocian biały
Ciconia
ciconia

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
D02.01.01 -linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03- maszty i anteny
komunikacyjne
E01.03 zabudowa
rozproszona

A02.01 intensyfikacja
rolnictwa
A02.03 –
zaniechanie/brak
koszenia
B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na terenach
otwartych
(drzewa rodzime)
C03.03- produkcja
energii wiatrowej

1

2

3
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Opis zagrożenia
1) Zmniejszanie się powierzchni podtopionych
szuwarów, co powoduje ograniczanie miejsc lęgów;
2) Ograniczenie liczebności oraz obniżenie sukcesu
lęgowego
spowodowane
drapieżnictwem
norki
amerykańskiej, jenota i szopa pracza;
3) Zanieczyszczenie wód powierzchniowych prowadzi do
wzrostu eutrofizacji przejawiającej się z jednej strony
wzrostem mętności wody, a z drugiej spadkiem
liczebności drobnych ryb stanowiących podstawowy
pokarm gatunku;
4) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować niszczeniem siedlisk
gatunku;
1) Zanikanie żerowisk w wyniku zmniejszania się
powierzchni umiarkowanie podtopionych szuwarów
poprzez ich przesuszenie lub nadmierne podtopienie;
2) Obecność napowietrznych linii energetycznych oraz
innych wysokich obiektów stwarza zagrożenie kolizjami, a
w przypadku linii energetycznych, także porażeniem
prądem;
3) Zmniejszanie powierzchni żerowisk wskutek zabudowy
i zalesiania terenów otwartych;
4) Ograniczanie powierzchni żerowisk poprzez zmiany
sposobu użytkowania łąk (np. zaorywanie) i zaniechanie
rolniczego użytkowania gruntów skutkujące ich
zarastaniem;
5) Usuwanie potencjalnych drzew gniazdowych podczas
wykonywania zabiegów hodowlanych, odsłanianie drzew
gniazdowych w wyniku cięć pielęgnacyjnych lub rębnych;
6) Potencjalne kolizje z turbinami elektrowni wiatrowych;
7) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować niszczeniem siedlisk
gatunku;
1) Zanikanie żerowisk w wyniku zmniejszania się
powierzchni umiarkowanie podtopionych szuwarów
poprzez ich przesuszenie lub nadmierne podtopienie
oraz na skutek zaniechania użytkowania rolnego
gruntów;
2) Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
3) Zmniejszanie się i fragmentacja terenów
żerowiskowych na skutek przeznaczania
gruntów rolnych, w tym otwartych użytków zielonych
pod zabudowę, grunty orne lub zalesienia;
4) Potencjalnie kolizje z turbinami elektrowni
wiatrowych, ograniczanie powierzchni żerowisk poprzez
zmiany użytkowania łąk lub ich zabudowę;
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L.p.

Przedmiot

A039
Gęś zbożowa
Anser fabalis

4

Zagrożenia
K02.01– zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja)
J02.01 zasypywanie
C03.02 - produkcja
terenu, melioracje
energii słonecznej
i osuszanie – ogólnie
C03.03 - produkcja
K01.03 wyschnięcie
energii wiatrowej
E01.03 G02.10 - inne
zabudowa rozproszona
kompleksy sportowe
E01.04 –inne
i rekreacyjne
typy zabudowy
K02.01– zmiana składu
F05.05 - odstrzał
gatunkowego
(sukcesja)

A041
Gęś
białoczelna
Anser
albifrons

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04 –inne typy
zabudowy
F05.05 - odstrzał

C03.02 - produkcja
energii słonecznej
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
G02.10 - inne kompleksy
sportowe i
rekreacyjne
K02.01– zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja)

A043
Gęgawa
Anser anser

A02 zmiana sposobu
uprawy
D02.01.01 linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03 maszty i anteny
komunikacyjne
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04 inne typy
zabudowy
F05.05 - odstrzał
G01.02 turystyka piesza,
jazda konna i jazda na
pojazdach
niezmotoryzowanych
K03.04 drapieżnictwo

A03.01- intensywne
koszenie lub
intensyfikacja
B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na terenach
otwartych (drzewa
rodzime)
C03.02- produkcja
energii słonecznej
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
G02.10 - inne kompleksy
sportowe i rekreacyjne
K02.01– zmiana
składu gatunkowego
(sukcesja)

A051
Krakwa
Anas strepera

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie

C03.02 - produkcja
energii słonecznej
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej

5

6

7
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Opis zagrożenia

1) Zanikanie żerowisk i noclegowisk w wyniku
zmniejszania
się
powierzchni
umiarkowanie
podtopionych szuwarów poprzez ich przesuszenie lub
nadmierne podtopienie oraz na skutek zaniechania
użytkowania rolnego gruntów;
2) Zanikanie noclegowisk i ograniczanie powierzchni
żerowisk w związku z powstawaniem zabudowy
rozproszonej poza zwartymi układami osiedleńczymi;
3) Zakłócenia warunków noclegowych budową urządzeń
turystycznych w pobliżu noclegowisk, co może
spowodować porzucenie żerowiska i noclegowiska;
4) Przesuwanie i modyfikowanie tras wędrówek
w związku z budową farm wiatrowych (efekt
odstraszania), ryzyko kolizji;
5)
Potencjalny
negatywny
wpływ
wielkopowierzchniowych
farm
fotowoltaicznych
w przypadku ich lokalizacji w obszarze i w jego
sąsiedztwie - ograniczenie powierzchni żerowisk oraz
ryzyko kolizji wskutek mylenia lśniącej powierzchni z taflą
wody;
1) Zanikanie żerowisk i noclegowisk w wyniku
zmniejszania
się
powierzchni
umiarkowanie
podtopionych szuwarów poprzez ich przesuszenie lub
nadmierne podtopienie oraz na skutek zaniechania
użytkowania rolnego gruntów;
2) Zanikanie noclegowisk i żerowisk w związku
z powstawaniem zabudowy rozproszonej poza zwartymi
układami osiedleńczymi;
3) Zakłócenia warunków noclegowych budową urządzeń
turystycznych w pobliżu noclegowisk, co może
spowodować porzucenie żerowiska i noclegowiska;
4) Przesuwanie i modyfikowanie tras wędrówek
w związku z budową farm wiatrowych (efekt
odstraszania), ryzyko kolizji;
5)
Potencjalny
negatywny
wpływ
wielkopowierzchniowych
farm
fotowoltaicznych
w przypadku lokalizowania ich w obszarze i w jego
sąsiedztwie - ograniczenie powierzchni żerowisk oraz
ryzyko kolizji wskutek mylenia lśniącej powierzchni z taflą
wody;
1) Przesuwanie i modyfikowanie tras wędrówek,
w związku z budową farm wiatrowych (również w pobliżu
obszaru – ok. 10 km);
2) Zanikanie noclegowisk i żerowisk w związku
z powstawaniem zabudowy rozproszonej/poza zwartymi
układami osiedleńczymi;
3) Ograniczenie liczebności oraz obniżenie sukcesu
lęgowego
spowodowane
drapieżnictwem
norki
amerykańskiej, szopa pracza i jenota- spadek liczebności
związany z ograniczaniem powierzchni siedlisk poprzez:
powstawanie zabudowy rozproszonej poza zwartymi
układami osiedleńczymi, zalesienia terenów otwartych
(wpływ potencjalny), nasilenie turystyki- redukcja
liczebności związana z kłusownictwem- zakłócenia
warunków noclegowych budową urządzeń turystycznych,
co może spowodować porzucenie żerowiska i
noclegowiska;
4)
Potencjalny
negatywny
wpływ
wielkopowierzchniowych
farm
fotowoltaicznych
w przypadku lokalizowania ich w obszarze i w jego
sąsiedztwie -ograniczenie powierzchni żerowisk oraz
ryzyko kolizji wskutek mylenia lśniącej powierzchni z taflą
wody;
1)
Potencjalny
negatywny
wpływ
wielkopowierzchniowych
farm
fotowoltaicznych
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie oraz farm wiatrowych również
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Przedmiot

A073
Kania czarna
Milvus
migrans

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
D02.01.01 linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03 maszty i anteny
komunikacyjne
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04– inne typy
zabudowy
G01.02 turystyka piesza,
jazda konna i jazda na
pojazdach
niezmotoryzowanych

B02 - gospodarka
leśna i plantacyjna
i użytkowanie lasów
i plantacji
A02.01 intensyfikacja
rolnictwa
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
K02.01 zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja)
U – nieznane
zagrożenie lub nacisk

A074
Kania ruda
Milvus
milvus

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie ogólnie
K01.03 wyschnięcie
D02.01.01 linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03 maszty i anteny
komunikacyjne
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04 inne typy
zabudowy
G01.02 turystyka piesza,
jazda konna i jazda na
pojazdach
niezmotoryzowanych

B02 - gospodarka
leśna i plantacyjna
i użytkowanie lasów
i plantacji
A02.01 intensyfikacja
rolnictwa
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
K02.01– zmiana
składu gatunkowego
(sukcesja)
U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

A075
Bielik
Haliaeetus
albicilla

D02.01.01 linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03 maszty i anteny
komunikacyjne
E01.04 inne typy
zabudowy
G01.02 turystyka piesza,
jazda konna i jazda na
pojazdach
niezmotoryzowanych

B02 - gospodarka
leśna i plantacyjna
i użytkowanie lasów
i plantacji
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

8

9

10

Zagrożenia
E01.03 - zabudowa
rozproszona
E01.04 –inne typy
zabudowy
F05.05 – odstrzał
K03.04 - drapieżnictwo
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Opis zagrożenia
w pobliżu obszaru (ok. 10 km);
2) Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez: osuszanie terenów
bagiennych, trwałe obniżenie poziomu wody w jeziorze,
powstawanie zabudowy rozproszonej poza zwartymi
układami osiedleńczymi;
3) Redukcja liczebności związana z kłusownictwem;
4) Ograniczenie liczebności oraz obniżenie sukcesu
lęgowego
spowodowane
drapieżnictwem
norki
amerykańskiej, szopa pracza i jenota;
1) Ograniczenie zasobności bazy żerowiskowej wskutek
niekorzystnych
zmian
stosunków
wodnych
(odwodnienia);
2) Utrata siedlisk gniazdowania w wyniku cięć rębnych
wykonywanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych;
3) Ograniczanie powierzchni i zasobności siedlisk
żerowania w związku z likwidacją różnorodności
otwartego krajobrazu i powstawaniem zabudowy
rozproszonej poza zwartymi układami osiedleńczymi,
a także nad zbiornikami wodnymi;
4) Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
5) Nadmierna penetracja ludzka w okresie lęgów ptaków
przyczynia się do porzucania gniazd i utraty lęgów;
6) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gniazd gatunku
w obszarze Natura 2000, który może skutkować
zakłóceniami ze strony gospodarki leśnej podczas okresu
lęgu ptaków;
7) Potencjalny negatywny wpływ farm wiatrowych
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie (ok. 10 km) – gatunek jest
szczególnie narażony na kolizje;
1)Ograniczenie zasobności bazy żerowiskowej wskutek
niekorzystnych
zmian
stosunków
wodnych
(odwodnienia);
2) Utrata siedlisk gniazdowania w wyniku wykonywania
cięć rębnych w starych drzewostanach w sąsiedztwie
zbiorników wodnych;
3) Ograniczenie powierzchni i zasobności siedlisk
żerowania w związku z likwidacją różnorodności
otwartego krajobrazu i powstawaniem zabudowy
rozproszonej poza zwartymi układami osiedleńczymi
a także nad zbiornikami wodnymi;
4) Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
5) Nadmierna penetracja ludzka w okresie lęgów ptaków
przyczynia się do porzucania gniazd i utraty lęgów;
6) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować zakłóceniami ze
strony gospodarki leśnej podczas okresu lęgu ptaków;
7)Potencjalny negatywny wpływ farm wiatrowych
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie (ok. 10 km) – gatunek jest
szczególnie narażony na kolizje;
1) Niekorzystne dla gatunku jest wycinanie starych drzew
z rozłożystymi koronami prowadzące do zmniejszenia
dogodnych miejsc gniazdowania;
2) Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
3) Nadmierna penetracja ludzka w okresie lęgów ptaków
przyczynia się do porzucania gniazd i utraty lęgów;
4) Nadmierna penetracja i zabudowa terenów
w sąsiedztwie zbiorników wodnych ogranicza skuteczność
zdobywania pożywienia – bezpośrednio przez płoszenie
polujących ptaków i pośrednio przez płoszenie ich
potencjalnych ofiar;
5) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować zakłóceniami ze
strony gospodarki leśnej podczas okresu lęgu ptaków;
6) Potencjalny negatywny wpływ farm wiatrowych
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Przedmiot

A089
Orlik
krzykliwy
Aquila
pomarina

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
A03.03 zaniechanie /brak
koszenia
D02.01.01 -linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03– maszty i anteny
komunikacyjne
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04 inne typy
zabudowy

A02.01 -intensyfikacja
rolnictwa
B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na terenach
otwartych (drzewa
rodzime)
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
K02.01– zmiana
składu gatunkowego
(sukcesja)
U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

A094
Rybołów
Pandion
haliaetus

D02.01.01 -linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03- maszty i anteny
komunikacyjne
J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
G01.02 turystyka piesza,
jazda konna i jazda na
pojazdach
niezmotoryzowanych

C03.03 - produkcja
energii wiatrowej
U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

A119
Kropiatka
Porzana
porzana

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
K03.04 drapieżnictwo
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04 –inne
typy zabudowy

B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na
terenach otwartych
(drzewa rodzime)
K02.01– zmiana
składu gatunkowego
(sukcesja)
U– nieznane
zagrożenie lub
nacisk

A120
Zielonka
Porzana
parva

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie ogólnie
K01.03 wyschnięcie
K03.04 drapieżnictwo
E01.03 zabudowa
rozproszona
E01.04 –inne typy
zabudowy
A03.03 zaniechanie/
brak koszenia

B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na
terenach otwartych
(drzewa rodzime)
U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

11

12

13

14

Zagrożenia
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Opis zagrożenia
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie (ok. 10 km) – gatunek jest
szczególnie narażony na kolizje;
1) Ograniczenie zasobności bazy żerowiskowej wskutek
niekorzystnych
zmian
stosunków
wodnych
(odwodnienia);
2) Ograniczenie zasięgu i przekształcanie struktury
seminaturalnych zbiorowisk łąkowych i w związku z tym
zanikanie/ ograniczanie powierzchni żerowisk;
3) Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
4) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować zakłóceniami ze
strony gospodarki leśnej podczas okresu lęgu ptaków;
5) Ograniczanie zasięgu bazy żerowiskowej wskutek
zalesianie terenów otwartych i powstawaniem zabudowy
rozproszonej poza zwartymi układami osiedleńczymi;
6) Potencjalny negatywny wpływ farm wiatrowych
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie (ok. 10 km) – ryzyko kolizji;
1) Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
2) Degradacja terenów łowieckich oraz płoszenie ptaków
w wyniku nasilonej penetracji ludzkiej;
3)Niedostatek odpowiednio starych drzew z odpowiednio
rozbudowanymi koronami, które mogły by stanowić
wystarczająco wytrzymałe podstawy pod budowę gniazd;
4) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować zakłóceniami
ze strony gospodarki leśnej podczas okresu lęgu ptaków;
5)Nadmierna penetracja i zabudowa terenów
w sąsiedztwie zbiorników wodnych ogranicza skuteczność
zdobywania pożywienia – bezpośrednio przez płoszenie
polujących ptaków i pośrednio przez płoszenie ich
potencjalnych ofiar;
6)Potencjalny negatywny wpływ farm wiatrowych
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie (ok. 10 km);
1) Zanikanie odpowiednich siedlisk w wyniku
zmniejszania
się
powierzchni
umiarkowanie
podtopionych szuwarów, co jest związane z presją na
odwodnienia gruntów przeznaczonych pod zabudowę;
2)Potencjalne
straty
w
lęgach
spowodowane
drapieżnictwem np. norki amerykańskiej, szopa pracza,
lisa, jenota;
3)Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez: zalesienia terenów
otwartych (wpływ potencjalny), osuszanie gruntów,
powstawanie zabudowy rozproszonej poza zwartymi
układami osiedleńczymi, zarastanie krzewami i drzewami
nieużytkowanych gruntów;
4) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować niszczeniem siedlisk
gatunku;
1) Zanikanie odpowiednich siedlisk w wyniku
zmniejszania
się
powierzchni
umiarkowanie
podtopionych szuwarów, co jest związane z presją na
odwodnienia gruntów przeznaczonych pod zabudowę;
2) Potencjalne straty w lęgach spowodowane
drapieżnictwem np. norki amerykańskiej, szopa pracza,
lisa, jenota;
3) Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez: zalesienia terenów
otwartych (wpływ potencjalny), osuszanie gruntów,
powstawanie zabudowy rozproszonej poza zwartymi
układami osiedleńczymi, zarastanie krzewami i drzewami
nieużytkowanych gruntów;
4) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować niszczeniem siedlisk
gatunku, płoszeniem;
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Przedmiot

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
K03.04 - drapieżnictwo
E01.03 - zabudowa
rozproszona
E01.04 –inne typy
zabudowy

B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na
terenach otwartych
(drzewa rodzime)

1) Zmniejszanie się powierzchni podtopionych
Szuwarów, co powoduje ograniczanie i utratę
siedlisk gniazdowania;
2)Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez: trwałe obniżenie poziomu
wody w jeziorze, zalesienia terenów otwartych (wpływ
potencjalny), powstawanie zabudowy rozproszonej
poza zwartymi układami osiedleńczymi,
- obniżenie sukcesu lęgowego spowodowane
drapieżnictwem norki amerykańskiej, szopa
pracza i jenota;

A127
Żuraw
Grus grus

A02 zmiana sposobu
uprawy
J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
E01.03zabudowa
rozproszona
E01.04 –inne typy
zabudowy
D02.01.01 -linie
energetyczne
i telefoniczne
D02.03- maszty i anteny
komunikacyjne

B01.01 – zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
B01.02– sztuczne
plantacje na terenach
otwartych (drzewa
rodzime)
C03.02 - produkcja
energii słonecznej
C03.03 - produkcja
energii wiatrowej

1)Zanikanie żerowisk w wyniku zmniejszania się
powierzchni umiarkowanie podtopionych szuwarów
poprzez ich przesuszenie lub nadmierne podtopienie
oraz rezygnacji z użytkowania najsłabszych gruntów
ornych;
2)Obecność napowietrznych linii energetycznych stwarza
zagrożenie kolizjami i porażeniem prądem;
3)Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez: zalesienia terenów
otwartych, osuszanie gruntów, powstawanie zabudowy
rozproszonej poza zwartymi układami osiedleńczymi
i w pobliżu terenów podmokłych;
4)
Potencjalny
negatywny
wpływ
wielkopowierzchniowych
farm
fotowoltaicznych
lokalizowanych ewentualnie zarówno w obszarze, jak
i w jego sąsiedztwie oraz farm wiatrowych również
w pobliżu obszaru (ok. 10 km) - ograniczenie powierzchni
żerowisk, ryzyko kolizji;

A197
Rybitwa
Czarna
Chlidonias
niger

J02.01zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie –ogólnie
K01.03- wyschnięcie
K03.04 - drapieżnictwo

U – nieznane zagrożenie
lub nacisk

1) Straty wśród ptaków dorosłych oraz obniżanie sukcesu
lęgowego
spowodowane
drapieżnictwem
norki
amerykańskiej i szopa pracza oraz ptaków krukowatych;
2)Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez osuszanie terenów
bagiennych czy też trwałe obniżenie poziomu wody
w jeziorze;
3) Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować niszczeniem siedlisk
gatunku, płoszeniem;

A272
Podróżniczek
Luscinia
svecica

J02.01 zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie – ogólnie
K01.03 wyschnięcie
E01.03 - zabudowa
rozproszona
E01.04 inne typy
zabudowy
G01.02 turystyka piesza,
jazda konna i jazda na
pojazdach
niezmotoryzowanych

U– nieznane zagrożenie
lub nacisk

1) Zmniejszenie się areału dostępnych siedlisk lęgowych,
jako wynik wysychania/osuszania terenów bagiennych
oraz płoszenia ptaków;
2) Spadek liczebności związany z ograniczaniem
powierzchni siedlisk poprzez: osuszanie terenów
bagiennych, trwałe obniżenie poziomu wody w jeziorze,
powstawanie zabudowy rozproszonej poza zwartymi
układami osiedleńczymi, nasilenie turystyki;
3)Niedostatek wiedzy o rozmieszczeniu gatunku
w obszarze, który może skutkować niszczeniem siedlisk
gatunku, płoszeniem;

16

18

Opis zagrożenia

A118
Wodnik
Rallus
aquaticus
15

17

Zagrożenia

Ostoja Wkrzańska PLB320014
Ostoja Wkrzańska nie posiada Planu Zadań Ochronnych. Zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych (SDF) przedmiotem ochrony w Ostoi Wkrzańskiej są: derkacz Crex crex, bielik Haliaeetus
albicilla, kania czarna Milvus migrans, kania ruda Milvus Milvus, rybołów Pandion haliaetus
Ogólne zagrożenia związane z wodami wskazane w SDF dla obszaru i jego przedmiotów ochrony
związane są z melioracją obszaru i jego osuszeniem. Jakakolwiek zmiana stosunków wodnych w
obszarze może przyczynić się do zniszczenia siedlisk gatunków chronionych jak również siedlisk
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zależnych od wód. Zapisy zaproponowane w projekcie rozporządzenia WKW LZDO dotyczące
priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych w obrębie LZDO oraz wymagania w zakresie
zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego wpłyną pozytywnie na stan ochrony siedlisk i
gatunków w Obszarze Natura 2000.
Jezioro Stolsko PLH320063
Jezioro Stolsko nie posiada Planu Zadań Ochronnych. Zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych (SDF) przedmiotem ochrony są następujące typy siedlisk:
•

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic
(Charcteria spp.)
• 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
• 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi, Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe
bagienne lasy borealne
Zagrożenia dla Obszaru Natura 2000 wskazane w SDF dotyczą gospodarki leśnej, zwiększenia terenów
rolnych, wzrostu nawożenia pól uprawnych oraz nowej zabudowy. Zapisy projektowanego
Rozporządzenia WKW LZDO dotyczące priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych w obrębie LZDO
oraz wymagania w zakresie zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego wpłyną
pozytywnie na stan ochrony siedlisk i gatunków w Obszarze Natura 2000.
Zalew Szczeciński (PLB320009)
Przedmiotem ochrony w obszarze jest 21 gatunków ptaków: ohar, krakwa, cyranka, płaskonos, gągoł,
perkoz dwuczuby (populacja lęgowa oraz przelotna), kormoran (populacja lęgowa i przelotna oraz
osobniki zimujące), bielik, podróżniczek, brzęczka, trzciniak, wąsatka, łabędź krzykliwy, gęś zbożowa,
czernica, ogorzałka, bielaczek, nurogęś, żuraw, mewa mała, rybitwa czarna.
Wśród istniejących i potencjalnych zagrożeń związanych z wodami dla gatunków ptaków będących
przedmiotem ochrony w projekcie PZO wymienia się melioracje i osuszanie siedlisk łąkowych
stanowiących miejsca lęgów i żerowania chronionych gatunków ptaków. Zapisy zawarte w projekcie
rozporządzenia WKW LZDO nie będą powodowały negatywnego oddziaływania na obszar Natura
2000 oraz na poszczególne przedmioty ochrony. Zapisy dotyczące priorytetów w zaspokajaniu
potrzeb wodnych w obrębie LZDO oraz wymagania w zakresie zachowania w korycie cieku przepływu
nienaruszalnego wpłyną pozytywnie na stan ochrony siedlisk i gatunków w Obszarze Natura 2000.
Obszary Natura 2000 będące w najbliższym sąsiedztwie obszaru LZDO:
Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH 3200018)
Przedmiotem ochrony w obszarze są gatunki ślimaków (2 gatunki), małży (1 gatunek), owadów (1
gatunek), ryb i minogów (7 gatunków), płazów (2 gatunki), ssaków (2 gatunki), a także 13 typów
siedlisk:
•
•
•
•
•
•
•
•

poczwarówka zwężona Vertigo angustior
poczwarówka jajowata Vertigo moulinsjana
skójka gruboskorupowa Unio crassus
czerwończyk nieparek Lycaena dispar
minóg rzeczny Lamperta fluviatilis
aloza Alosa alosa
ciosa Pelectus cultratus
różanka Rhodeus sericeus
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•
•
•
•
•
•
•

piskorz Misgurnus fossilis
koza Cobitis taenia
boleń Aspius aspius
traszka grzebieniasta Triturus cristatus
kumak nizinny Bombina bombina
bóbr europejski Castor fiber
wydra Lutra Lutra

•
•
•
•

1130 Eustaria
1150 Laguny przybrzeżne
1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część - zbiorowiska
nadmorskie)
• 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska
śródlądowe)
• 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• 2330 Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia
• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)
• 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
Istniejące zagrożenia dla wyżej wymienionych przedmiotów ochrony związane są przede wszystkim z
melioracjami odwadniającymi, które prowadzą do obniżenia poziomu wód gruntowych i zaniku
okresowych podtopień, co prowadzi do zaniku siedlisk występowania gatunków chronionych oraz
siedlisk zależnych od wód.
Wszystkie z wymienionych gatunków oraz większość siedlisk będących przedmiotem ochrony w
obszarze jest uzależniona od wody. Prowadzona gospodarka wodna ma istotny wpływ na zachowanie
lub poprawę stanu wód, co jest ważnym czynnikiem ochrony siedlisk i gatunków. Zapisy zawarte w
projekcie rozporządzenia WKW LZDO dotyczące priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych w
obrębie LZDO oraz wymagania w zakresie zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego
wpłyną pozytywnie na stan ochrony siedlisk i gatunków w Obszarze Natura 2000.
Dolina Dolnej Odry (PLB320003)
Przedmiotem ochrony w obszarze jest 51 gatunków ptaków: bąk, czapla biała, bocian czarny, łabędź
krzykliwy, bielaczek, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy,
rybołów, sokół wędrowny, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, ostrygojad, czajka, batalion brodziec,
mewa czarnogłowa, mewa mała, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, puchacz,
uszatka błotna, zimorodek, podróżniczek, brzęczka, wodniczka, jarzębatka, wąsatka, łabędź niemy,
gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun, krakwa, krzyżówka, głowienka, czernica, nurogęś,
łyska, kormoran, rożeniec, ogorzałka, ohar, cyraneczka, gągoł.
Dla zdecydowanej większości wymienionych gatunków wśród potencjalnych zagrożeń w PZO
wymieniona jest zmiana stosunków wodnych spowodowana przez człowieka. Zmiana reżimu
hydrologicznego rzeki może doprowadzić do spadku liczebności populacji lub nawet do jej
całkowitego zaniku. Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia WKW LZDO dotyczące priorytetów w
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zaspokajaniu potrzeb wodnych w obrębie LZDO oraz wymagania w zakresie zachowania w korycie
cieku przepływu nienaruszalnego wpłyną pozytywnie na stan ochrony siedlisk i gatunków w Obszarze
Natura 2000.
Ważnym elementem w zachowaniu bioróżnorodności cieków wodnych jest zachowanie i
przywracanie im ciągłości morfologicznej. Zagadnienie to zostało opracowane w rozporządzeniu
WKW RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
4.3.2

Identyfikacja obszarów chronionych w zasięgu
rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

oddziaływania

projektu

W obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry występują obszary Natura 2000, ustanowione na mocy
dyrektyw unijnych – obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk
(SOO). Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody skupiają się w północnej części Zlewni (Ryc. 14). W
obszarze zlewni leży OSO Ostoja Wkrzańska (PLB320014), OSO Jezioro Świdwie (PLB320006), OSO
Zalew Szczeciński (PLB320009), SOO Jezioro Stolsko (PLH320063) oraz niewielkie fragmenty SOO
Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018) i SOO Police – kanały (PLH320015). W obszarze Zlewni
zlokalizowany jest również rezerwat przyrody Świdwie oraz niewielki fragment otuliny parku
krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Ryc. 15). W obszarze zlewni brak jest parków narodowych i
krajobrazowych (Ryc. 16).
W poniższej tabeli opracowano najważniejsze zagrożenia związane z gospodarką wodną obszarów
sieci Natura 2000 mających istotny udział na obszarze analizowanej zlewni.
Tab. 12 Obszary Natura 2000 w granicach LZDO (opracowano na podstawie SDF). Oznaczenia zagrożeń zidentyfikowanych dla obszarów Natura 2000,
istotnych z punktu widzenia analizy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia WKW LZDO zagrożenia ciągłości morfologicznej cieków ze
skutkiem utrudnienia migracji ichtiofauny▼; zagrożenia jakości wód, w tym eutrofizacja▼; osuszanie i zmiana stosunków wodnych ▼
Obszar Natura
2000
Ostoja
Wkrzańska
(PLB320014)
▼▼

Jezioro
Świdwie
(PLB320006)
▼

Wartość przyrodnicza (wg SDF)

Zagrożenia (wg SFD)

Obszar stanowi część (około 1/3) kompleksu leśnego
rozmieszczonego po obu stronach granicy z Niemcami, położony
na północny zachód od Szczecina i na zachód od ujściowego
odcinka Odry. Obszar ten, stanowiąc mozaikę siedlisk, obejmuje
nieduże rzeczki, zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami jeziora,
nieduże zbiorniki, rozległe torfowiska niskie, torfowiska wysokie,
łąki i pastwiska, grunty porolne, olsy, lasy i bory. Większość
obszaru Puszczy (głównie siedliska borowe i olsowe) znajduje się
na terenie równiny pokrytej wydmami. Jedynie południowowschodnia część tego kompleksu leśnego (żyzne buczyny) porasta
wysokie wzgórza morenowe - Wzgórze Warszewskie.
Najcenniejsze jeziora to Jez. Karpino i Jez. Piaski. W ostoi
występuje, co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji
krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK),
kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), lelek, rybołów (PCK),
samotnik.

A01 uprawa, zwiększanie terenów rolnych; A10
restrukturyzacja gospodarstw rolnych; E01.03
rozproszona zabudowa; B02.02 wycinka lasów;
J01 pożary i ich gaszenie; B gospodarka leśna; A03
koszenie/ ścinanie traw; A02 zmiana sposobu
upraw (w tym zakładanie wieloletnich upraw
niedrzewnych); G05.04 wandalizm; E03.01
pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych/obiektów rekreacyjnych; E03 odpady,
ścieki;K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja;
G02.01 pole golfowe; F03.02.03 chwytanie, trucie,
kłusownictwo; G01.05 lotniarstwo, szybownictwo,
paralotniarstwo, baloniarstwo; A04.03 zarzucanie
pasterstwa, brak wypasu; K03.04 drapieżnictwo;
F03.01 polowanie; J02.01.03 wypełnianie tam,
rowów, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
D01.02 drogi, autostrady; G01.03 pojazdy
zmotoryzowane; J02.01 zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie - ogólnie, D01.01 ścieżki,
szlaki
rowerowe,
szlaki
piesze,
H04
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia
przenoszone
drogą
powietrzną;
K02.03
eutrofizacja; A08 nawożenie/ nawozy sztuczne;
K04.05 szkody wywoływane przez roślinożerców
(w tym przez zwierzynę łowną), B02.04 usuwanie
martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew;
I01obce gatunki inwazyjne; K03.03zawleczenie
choroby; F03.01 polowanie; G01.05 lotniarstwo,
szybownictwo, paralotniarstwo, baloniarstwo;
K04.05 szkody wyrządzane przez roślinożerców (w
tym przez zwierzynę łowną) L09 pożar (naturalny);
K03 Międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt;
G05.04 Wandalizm B02.02wycinka lasu; K04.03

Obszar obejmuje wycinek południowego fragmentu Puszczy
Wkrzańskiej i położony jest pomiędzy miejscowościami: Stolec,
Rzędziny, Łęgi, Węgornik, Zalesie, Podbrzezie, Poddymin,
Dobieszczyn i granicą
państwa z Niemcami. Teren ten, stanowiąc mozaikę siedlisk,
obejmuje zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami jezioro świdwie
(w jego otoczeniu występują szuwary trzcinowe, łąki i olsy),
fragment granicznego jeziora Stolsko, nieduże śródpolne zbiorniki i
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Zalew
Szczeciński
(PLB320009)
▼

Jezioro Stolsko
(PLH320063)
▼

torfowiska, grunty porolne, lasy i bory Puszczy Wkrzańskiej.
W granicach obszaru znajduje się ostoja ptasia o randze
europejskiej E 04. Obszar objęty częściowo Konwencją
Ramsar.
Występuje, co najmniej 42 gatunki ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi (PCK). Występuje 150 gatunków ptaków. Miejsce
gnieżdżenia się rzadkiej w Polsce mewy małej; nieregularnie
gnieżdżą się bardzo rzadkie szablodziób i szczudłak; nie notowane
nigdzie indziej w kraju niezwykle wysokie zagęszczenie wodnika. W
okresie lęgowym obszar zasiedla ponad 4% populacji lęgowej (C6)
zielonki (PCK) i co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6)
następujących gatunków ptaków: perkoz rdzawoszyi, batalion
(PCK), rybitwa czarna, rybołów (PCK), gęgawa, kokoszka, mewa
mała (PCK), kropiatka, wodnik; w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu (C7) występują: bąk (PCK), błotniak zbożowy (PCK),
łabędź niemy, cyranka, krakwa, płaskonos, szablodziób, szczudłak,
rybitwa białoskrzydła (PCK). W okresie wędrówek występuje co
najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3) gęsi zbożowej;
w stosunkowo dużej liczebności (C7) występuje gęś białoczelna i
żuraw. Miejsce rozrodu wielu gat. zwierząt, w tym zagrożonych
gatunków kręgowców. Występuje 40 gatunków ssaków, co
najmniej 12 gatunków płazów i 7 - gadów.
Obszar obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego. Zbiornik jest
płytki (średnia głębokość 2-3m) i bardzo
żyzny, o niezwykle wysokim zagęszczeniu organizmów
bentosowych i bogatym rybostanie.
Ostoja ptasia o randze europejskiej E02.
Występuje, co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych przede wszystkim w
okresie wędrówek i zimą. W okresie lęgowym obszar zasiedla, co
najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków
ptaków: gęgawa, czernica, bielik (PCK), błotniak zbożowy (PCK),
kania czarna (PCK), biegus zmienny (schinzii) (PCK), gąsiorek, ohar
(PCK), perkoz dwuczuby, kropiatka sieweczka obrożna (PCK); w
stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje kania ruda
(PCK), łyska i zimorodek; wodniczka (PCK) występuje w liczbie
zaledwie 0-4 samców. W okresie wędrówek występuje co najmniej
1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących
gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, rybitwa czarna, czernica,
gągoł, głowienka, łyska, nurogęś, ogorzałka; W stosunkowo dużych
ilościach (C7) występują: perkoz dwuczuby, kormoran czarny, gęś
zbożowa i siewka złota; w sumie ptaki wodno-błotne występują w
koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). W okresie zimy
występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i
C3) następujących gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, nurogęś,
ogorzałka, markaczka, gągoł, bielaczek, bielik (do 250 osobników);
łabędź krzykliwy zimuje w ilości stanowiącej stosunkowo znaczny
procent populacji wędrującej, ale ponad 4% (!) populacji zimującej
w Polsce; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach
powyżej 20 000 osobników (C4).

zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
A04.03 zarzucanie pasterstwa brak wypasu K02.03
eutrofizacja (naturalna)

Jezioro Stolsko (powierzchnia całkowita - 92 ha, w granicach Polski
- 28,5 ha) z przyległymi lasami przecięte jest granicą państwową i
w części znajdującej się w granicach Niemiec chronione jako
obszar Natura 2000 "Gottesheide mit Schloß- und Lenzener See"
(DE2451301) na powierzchni 1399 ha (zarówno jako Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków OSO jak i Specjalny Obszary Ochrony
Siedlisk OOS). Po polskiej stronie granicy występują analogiczne
siedliska, choć kwestia klasyfikacji granicznego jeziora Stolsko do
siedlisk przyrodniczych jest problematyczna. Zbiornik jest
zeutrofizowany, z dnem mulistym, z silnie rozwiniętym pasem
szuwarów i roślinnością wodną. Z drugiej strony stwierdzono
występowanie w nim łąk ramienicowych i w Niemczech
zaklasyfikowany jest do siedliska 3140 (jeziora mezotroficzne z
łąkami ramienicowymi). Obszar położony jest na Równinie
Polickiej w Puszczy Wkrzańskiej. Z jeziora Stolsko wypływa rzeka
Gunica stanowiąca lewy dopływ Odry. W południowej części
krajobraz falisty wysoczyzny morenowej z misą jeziora, w części
północnej
krajobraz
pagórkowaty
z
bezodpływowymi

B gospodarka leśna;
A01 uprawa, zwiększanie terenów rolnych;
A08 nawożenie/ nawozy sztuczne;
E01.03 rozproszona zabudowa;
X brak zagrożeń i nacisków;
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F02.03 wędkarstwo; J02.11 zmiany zailenia,
składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego
materiału; E01.03 rozproszona zabudowa; A02
zmiana sposobu uprawy;
K03.04 drapieżnictwo; C01.07 inna działalność
wydobywcza/ górnicza; J02.02 usuwanie osadów
(mułu);
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych/obiektów
rekreacyjnych;
F03.01
polowanie;
G01.01 żeglarstwo; F03.02.03 chwytanie, trucie,
kłusownictwo; B01 zalesianie terenów otwartych
(zwiększenie obszarów leśnych, zalesianie np. łąk,
wrzosowisk); A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu
K02.03 eutrofizacja (naturalna); D02.01 linie
elektryczne i telefoniczne; E03 odpady, ścieki; G02
infrastruktura sportowa i rekreacyjna; A03
koszenie/ ścinanie trawy;
X brak zagrożeń i nacisków; E06 inne rodzaje
aktywności człowieka związane z urbanizacją,
przemysłem etc.; J01 pożary i gaszenie pożarów;
A09 nawadnianie; A07 stosowanie biocydów,
hormonów i substancji chemicznych

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
zagłębieniami terenu. Z jeziora Stolsko i jego brzegów podawane
były w początkach XX wieku tak rzadkie gatunki jak Schoenoplectus
xkalmusii, Botrychium simplex, Potamogeton oblongus (Muller
1911) oraz Corallorhiza trifida (Holzfuss 1925).

Ujście Odry i
Zalew
Szczeciński
(PLH320018)

Obszar transgraniczny, sąsiadujący z obszarami Natura 2000
(ptasim i siedliskowym) po stronie niemieckiej.
Sąsiedztwo jest o tyle istotne, że jednym z przedmiotów ochrony
po stronie niemieckiej jest jezioro Stolsko przecięte granicą
(wyznaczenie obszaru po polskiej stronie ma na celu ujednolicenie
zasad i zapewnienie skutecznej ochrony zbiornika). Obszar
zlokalizowany jest w centralnej części proponowanego
transgranicznego rezerwatu przyrody Gottesheide-Świdwie. Poza
jeziorem chroni fragmenty lepiej zachowanych siedlisk leśnych i
bagiennych w południowej części Puszczy Wkrzańskiej. Obszar
ważny, jako miejsce występowania i rozrodu płazów, gadów i
ptaków, a ponadto miejsce zimowania ptaków, miejsce żerowania
i odpoczynku ptaków wodno-błotnych, zwłaszcza żurawi i gęsi.
Obszar położony u ujścia rzeki Odry obejmujący również jej dolny
odcinek, Zalew Szczeciński, Wyspę Chrząszczewską i Zalew
Kamieński. Dźwina i Zalew Kamieński to najbardziej naturalne
elementy ujścia Odry. Średnia głębokość tego rozległego
kompleksu wodnego wynosi 3,5-4,0m. Wokół wybrzeży zalewu
ciągną się, zmiennej szerokości płycizny przybrzeżne sięgające
niekiedy zwłaszcza po stronie wschodniej 800 metrów w głąb
akwenu. Ich maksymalna głębokość osiąga 1,0-1,5m. W zacisznych
enklawach różnych części zalewu są one miejscem występowania
wielu gatunków hydrofitów. Zalew Szczeciński ograniczają od
północy tereny wyspy Wolin i Uznam. Ze środowiskiem morskim
Bałtyku Zalew Szczeciński połączony jest poprzez koryto Dziwny na
wschodzie, Świny w środkowej części oraz poprzez Pianę na
zachodzie. Przy wylotach ramion ujściowych wód zalewu rozwijają
się delty wsteczne powstające w trakcie wlewania się wody
morskiej do jego akwenu, co ma miejsce podczas sztormów, bądź
przy długotrwałych silnych wiatrach z kierunków północnych.
Wiatry północne powodują zjawisko tzw. "cofki", w efekcie której
następuje podwyższenie stanu wód w zalewie, sięgające czasem
nawet do 1,00 m. Z racji okresowych wlewów wody morskiej
zmieniają się w zalewie parametry chemiczne jego Środowiska,
zwłaszcza w zakresie zawartości chlorków, temperatury i
wysycenia powierzchniowych warstw wody tlenem. Stąd poziom
zawartości jonów Cl w wodach zalewu właściwego waha się w
granicach 0,05 do 1,25 g/l. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w
obecności roślin słonolubnych. Obszary terenów przyległych
głównie po stronie wschodnich wybrzeży stanowią płaską strefę
nadzalewową, którą pokrywają utwory mineralne, bądź
organiczne torfów zakumulowanych w lokalnych obniżeniach i
płytkich basenach nadzalewowych. Jedynie wybrzeża północne na
niewielkim odcinku oraz wschodnie wyspy Wolin mają bardziej
zróżnicowaną rzeźbę i znaczną rozpiętość wysokościową
Laguna, priorytetowy rodzaj siedliska z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, ponad 80% obszaru. Łącznie zidentyfikowano tu
13 rodzajów siedlisk z tego załącznika. Torfowe obszary Basenu
Czarnocińskiego są
miejscem występowania wielu prawnie chronionych bądź rzadkich
gatunków roślin naczyniowych, a także
licznych mchów brunatnych i torfowców. W rejonie Miroszowa w
zachodniej części zalewu występuje zjawisko abrazji klifowego
brzegu - klif żywy. Zalew Szczeciński ma kluczowe znaczenie dla
ichtiofauny regionu, a także Polski. Wstępują tu zarówno gatunki
ryb i minogów chronionych, jak i innych, cennych z punktu
widzenia biologii, czy gospodarki człowieka. Akwen ten położony
jest na styku dwu różnorodnych środowisk; słodko i słonowodnego
- estuarium. Efektem tego, jest występowanie gatunków ryb
charakterystycznych dla obu tych środowisk. Leży on na szlaku
wędrówek tarłowych między innymi takich gatunków jak: certa,
aloza, łosoś, troć wędrowna, czy węgorz. Jest miejscem tarła wielu
gatunków ryb (parposz, różanka). Łącznie zidentyfikowano tu 16
gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Wody Zalewu odznaczają się dużym zagęszczeniem organizmów
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D03.02 szlaki żeglugowe;
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo;
G01 sporty i różne formy czynnego wypoczynku
rekreacji, uprawiane w plenerze;
G01.01 żeglarstwo;
J02.11 zmiany zailenia, składowanie śmieci,
odkładanie wybagrowanego materiału;
X brak zagrożeń i nacisków;
H04 zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia
przenoszone drogą powietrzną;
E02.02 składowiska przemysłowe;
K01.02 zamulenie;
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych/ obiektów rekreacyjnych;

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Police – kanały
(PLH320015)

dennych; zwłaszcza ochotkowatych Chironomidae, skąposzczetów
Oligochaeta, i mięczaków. Rozległy obszar wód Zalewu
Szczecińskiego oraz urozmaicona strefa wybrzeży zasiedlona
różnymi zbiorowiskami roślinności bagiennej, szuwarowej i wodnej
jest miejscem egzystencji wielu gatunków ptaków, które znajdują
tu dobre warunki żerowania, rozrodu i odpoczynku podczas
migracji. Niejednokrotnie w okresie zimowym można tu
obserwować żerujące bieliki w ilości do 250 osobników. Obszar
obejmuje ważne ostoje ptasie o randze europejskiej
Sieć podziemnych kanałów długości ok. 4000 m, stanowią
pozostałość po przedwojennej fabryce paliw lotniczych (benzyny
syntetycznej) - Hydrier Werke Politz.
Największe zimowisko nietoperzy na Pomorzu Zachodnim (780
osobników - sezon zimowy 2003). Zimuje tu 6 gatunków
nietoperzy, z czego 2, to gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG.

G05.04 wandalizm
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych/ obiektów rekreacyjnych
X brak zagrożeń i nacisków;

Opis pozostałych obszarów chronionych znajdujących się w obrębie LZDO oraz w jego najbliższym
sąsiedztwie.
Dolina Dolnej Odry (PLB320003) Obszar obejmuje dolinę Odry pomiędzy Kostrzynem, a Zalewem
Szczecińskim (dł. ca 150 km) wraz z Jeziorem Dąbie. Ostoja ptasia o randze europejskiej E 06.
Występują tu, co najmniej 43 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważny teren szczególnie dla ptaków wodno-błotnych w okresie
lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1%
populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), błotniak łąkowy i gęgawa; w
stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: rybitwa czarna, gąsiorek i wodniczka (PCK). W
okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3)
następujących gatunków ptaków: gęsi zbożowa oraz białoczelna; w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występują: łabędź krzykliwy, perkoz dwuczuby, krakwa, czajka i siewka złota; na
jesiennym zlotowisku żurawie występują w ilości do 5 000 osobników (C5). Zimą w wysokim
zagęszczeniu (C3) występuje perkoz dwuczuby.
Dolna Odra (PLH320037) Dolina Odry (z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią
Odrą), rozciągającą się na przestrzeni ok. 90 km, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z
torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i
wysepki. Odra jest rzeką swobodnie płynącą (według terminologii hydrotechników). Duży udział w
obszarze mają naturalne tereny zalewowe. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej
Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami.
Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo. Gospodarka łąkowa oraz wypas bydła są też
prowadzone na niewielkim fragmencie obszaru. W okolicach ostoi zlokalizowane są liczne zakłady
przemysłowe. Dobrze zachowane siedliska, w tym 21 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Liczne rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i
Odrą Zachodnią to obszar największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10
m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. W
tych szczególnych warunkach, przy bardzo ograniczonym gospodarowaniu wykształciła się tu
charakterystyczna szata roślinna. Dobrze zachowane siedliska dają schronienie i miejsce spoczynku
oraz zapewniają bazę pokarmową dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, w tym nocka
łydkowłosego Myotis dasycneme gatunku wymienianego w Załączniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Liczne ślepe odnogi rzeczne, szerokie kanały oraz bogactwo terenów podmokłych i
zalewowych znajdujących się na obszarze ostoi Dolina Odry stanowią szczególnie korzystny i
preferowany teren żerowiskowy dla tego gatunku. W kanałach Międzyodrza występuje m. in.
salwinia pływająca Salvinia natans i grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata (gatunki zagrożone w
Polsce). Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków
kserotermicznych i jedyne stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego
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Quercus pubescens o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach. Ważna ostoja ptasia o randze
europejskiej E006, zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych.
Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego
PK - miejsce zimowania i odpoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy różnych gatunków ptaków.

Ryc. 14 Sieć obszarów Natura 2000 w obrębie LZDO (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie i
GDOŚ)

Rezerwat Świdwie został powołany 20 lutego 1963 r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Powierzchnia
rezerwatu wynosi 891,2800 ha. Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora Świdwie oraz
przyległych lasów i innych gruntów, stanowiących ostoję licznych gatunków ptaków, jak również
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będących miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Jezioro Świdwie i jego okolice są
jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w zachodniej części Polski, stanowi on
jednocześnie Ostoję Ramsar objętą ochroną na mocy Konwencji Ramsarskiej, czyli Konwencji
o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako siedlisko życiowe
ptactwa wodnego. W ostoi stwierdzono, co najmniej 41 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej, z czego 28 jest tu lęgowych. Ostoja jest ważnym punktem przystankowym dla migrujących tu
ptaków wodno - błotnych głównie gęsi zbożowych i białoczelnych oraz żurawi. Jest to również ważne
w skali kraju lęgowisko zielonki, wodnika i rybitwy czarnej. Stosunkowo duże populacje lęgowe,
znaczące w skali regionu mają tu również bąk, derkacz, kropiatka i żuraw. W granicach Ostoi
stwierdzono również 8 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Dla Rezerwatu aktualne jest
Zarządzenie Nr 11/2014r Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15
października 2014r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie".
Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry utworzony został 1
kwietnia 1993 roku, Rozporządzeniem nr 4/1993 Wojewody Szczecińskiego (Dz. Urz. Woj.
Szczecińskiego Nr 4, poz. 50). Park obejmuje teren o powierzchni 6009 ha, znajdujący się na obszarze
gmin Gryfino, Kołbaskowo i Widuchowa. Otulina Parku, licząca 1140 ha oprócz wymienionych już
gmin, leży na terenie gminy Szczecin.
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Znajdujące się w granicach parku grunty rolne, leśne i inne
nieruchomości pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry
to największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne torfowisko niskie z florą i fauną nie
spotykaną już w dolinach innych, wielkich rzek europejskich. Obszar Parku pocięty jest gęstą siecią
starorzeczy, kanałów, rowów i rozlewisk, o łącznej długości ponad 200 km. Obszar Parku stanowi
naturalne lub mało zmienione ekosystemy, będące siedliskiem chronionych i zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. W szczególności ochronie podlegają tu:
• torfowisko, które ukształtowało się od okresu polodowcowego, a proces ten trwa do czasów
dzisiejszych,
• świat zwierząt, przede wszystkim ornitofauna wyróżniająca się bogactwem lęgowych,
zimujących i przelotnych gatunków wodno-błotnych,
• szata roślinna torfowiska dolinowego wykazująca wiele cech naturalności
W Parku stwierdzono 427 gatunków roślin charakterystycznych dla 96 zbiorowisk roślinnych.
Najbardziej interesująca jest roślinność wodna, w tym nie istniejące lub bardzo rzadkie w większości
krajów Europy takie fitocenozy, jak paproci pływającej i grzybieńczyka wodnego. Wykazano tu 13
zbiorowisk leśnych i zaroślowych, 28 źródliskowych i bagiennych, 10 terofitów namulnych, 3
murawowe, 14 użytkowych zielonych i dróg gruntowych, 12 nitrofilnych ziołorośli okrajkowych, jedno
szczelin w murach, oraz 16 ruderalnych.
Najważniejszą grupę zwierząt w Parku stanowią ptaki (ok. 250 gatunków). Park Krajobrazowy Doliny
Dolnej Odry jest ważną, południkową, drogą ich przelotów oraz miejscem koncentracji wielu
gatunków ptaków wodno-błotnych, takich jak gęsi (do 20 000 osobników) i żurawie (do 13 000
osobników).Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w skali Europy, występują tu:
bielik, rybołów, błotniak łąkowy, sowa błotna, wąsatka, wodniczka (ptak zagrożony wyginięciem w
skali światowej), wodnik. Jest to też noclegowisko gatunków ptaków migrujących w okresie jesiennowiosennym (np.: żurawie, gęsi, kaczki). Teren ten jest jednym z najcenniejszych ornitologicznie
obszarów w Polsce. Znajdują się tu najważniejsze i największe pod względem liczebności pierzowiska,
noclegowiska i zimowiska ptaków wodno-błotnych; jest to też ważne lęgowisko ptaków
siewkowatych oraz kaczek. W północnej części Parku znajduje się czapliniec – kolonia czapli siwej dla
ochrony której został tu utworzony rezerwat przyrody.
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Ryc. 15 Rezerwaty przyrody w obrębie LZDO (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie i GDOŚ)
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Ryc. 16 Ochrona krajobrazowa w rejonie LZDO (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie i GDOŚ)

Korytarze ekologiczne
Korytarz ekologiczny jest obszarem umożliwiającym migrację zwierząt, roślin oraz grzybów. Obszary
ochrony przyrody, zwłaszcza te, w których osią wartości przyrodniczych są doliny rzek tworzą system
korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne są ważne dla gatunków wędrownych
przemieszczających się w celach pokarmowych i rozrodczych. Umożliwiają one również powiązania
różnych siedlisk, pozwalając na funkcjonowanie środowiska, jako obszaru migracji organizmów,
umożliwiając ich ekspansję i zachowanie oraz utrzymanie różnorodności biologicznej. W północnej i
centralnej części LZDO funkcjonuje korytarz ekologiczny na obszarze Natura 2000 Puszcza Wkrzańska,
który łączy się z Puszczą Goleniowską oraz Doliną Dolnej Odry (Ryc. 17).
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Ryc. 17 Sieć korytarzy ekologicznych w obrębie LZDO (źródło: opracowanie własne na podst. danych RZGW w Szczecinie i
GDOŚ)
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Ryc. 18 Typy zbiorowisk roślinnych w ramach ekosystemów zależnych od wód zlokalizowanych w obrębie LZDO
(źródło: opracowanie własne na podst. www.gis-mokradła.info)

Mokradła
Obszary mokradłowe z charakterystycznymi dla nich siedliskami w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
skupiają się głównie w centralnej i północnej części zlewni (Ryc. 18). Większość z tych obszarów
objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, opisanymi powyżej. Znaczna część siedlisk
mokradłowych znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB320006), Rezerwatu
"Świdwie", Ostoja Wkrzańska (PLB320014), Jezioro Stolsko (PLH320063) oraz Zalew Szczeciński
(PLB320009). Występują tu zbiorniki wodne; jeziora, stawy oraz rowy i drobne cieki pokryte
roślinnością. W podziale na grupy zbiorowisk roślinnych na obszadze LZDO dominują zbiorowiska łąk
wilgotnych, następnie zbiorowiska łąk świeżych i muraw napiaskowych, szuwary wodne i wodnolądowe, lasy i zarośla oraz mszary torfowis przejściowych.
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4.3.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Analizowany projekt rozporządzenia w sprawie WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, poprzez
wprowadzenie szczegółowych zapisów w zakresie korzystania z wód wykazuje pozytywne
oddziaływania na różnorodność biologiczną, siedliska chronione i mokradłowe oraz na sieć obszarów
Natura 2000.
Bardzo istotnym dla elementów przyrodniczych zapisem jest paragraf 2 Rozporządzenia. Podnosi on
minimalną wielkość przepływu nienaruszalnego koniecznego do zachowania w ciekach w stosunku do
określonej w rozporządzeniu dla regionu wodnego. Zachowanie podwyższonego przepływu
nienaruszalnego w korycie cieków zapewni prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz
przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych wzdłuż dolin rzecznych.
Kolejnym ważnym zapisem projektu Rozporządzenia jest wprowadzenie ograniczeń poboru wód,
które stanowią tzw. pobór bezzwrotny. Będzie on niedopuszczalny na ciekach naturalnych i
urządzeniach wodnych będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od źródeł do wypływu z jeziora
Świdwie. Zapis ten przyczyni się do poprawy reżimu hydrologicznego jeziora Świdwie. Ograniczenia
dotyczące poboru bezzwrotnego mogą przyczynić się do minimalizacji deficytu wody w rezerwacie
Świdwie, a co za tym idzie przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych flory i fauny związanej
z wodą i od wód zależnej. Kolejnym pozytywnym aspektem ograniczenia poboru bezzwrotnego
będzie poprawa stanu i wzbogacenie siedlisk mokradłowych, które będą się lepiej rozwijać będąc
mniej narażonymi na okresowe przesuszanie.
Analizowany projekt rozporządzenia WKW LZDO z uwagi na swój cel i charakter nie będzie
powodować żadnych negatywnych oddziaływań na zachowanie siedlisk związanych z rozrodem,
zimowaniem i żerowaniem gatunków podlegających ochronie, ponieważ nie zawiera żadnych
ustaleń, które wpłynęłyby negatywnie na wymienione składniki przyrody oraz na konkretne gatunki.
Zapisy projektu rozporządzenia WKW LZDO mają na celu poprawę zarówno stanu ilościowego oraz
jakości wód zlewni, co ułatwi osiągnięcie celów środowiskowych, które jednocześnie wpisują się w
cele ochrony sieci obszarów chronionych.

4.4 Człowiek, w tym: zdrowie, społeczności lokalne, interesy osób trzecich, dobra
materialne, dziedzictwo kulturowe oraz i potencjalne konflikty społeczne
i gospodarcze
4.4.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na człowieka

Analizowany dokument określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, ustala priorytety
w zakresie potrzeb wodnych oraz wskazuje ograniczenia w zakresie korzystania z wód. Zakres
tematyczny podejmowany w ocenianym projekcie rozporządzenia WKW LZDO ma duże znaczenie dla
właściwego funkcjonowania i zdrowia człowieka. Woda jest dla człowieka artykułem pierwszej
potrzeby, jak również i środkiem utrzymania higieny, surowcem, środkiem produkcji przemysłowej
oraz źródłem energii. Ponadto wykorzystywana jest dla celów transportowych i wypoczynku, a także
do usuwania odpadów. Dlatego oddziaływanie zapisów analizowanego dokumentu w kontekście
tak szerokiego zakresu użytkowania będzie bardzo istotne zarówno dla aspektów zdrowotnych, jak
i społecznych oraz gospodarczych. Do najważniejszych oddziaływań zaliczyć należy: wpływ, na jakość
i ilość dostępnych zasobów wodnych poprzez wprowadzane ograniczenia w korzystaniu z tych wód.
W analizowanym obszarze zlewni występują zabytki, stanowiska archeologiczne. Ich rejestry
i ewidencje prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Zdecydowana większość z nich znajduje się
w obszarach zurbanizowanych i nie ma większego związku z systemem rzecznym ani

64

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

gospodarowaniem wodami. Dlatego wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia WKW LZDO nie
będzie miało na nie większego wpływu.
4.4.2

Ocena aktualnego stanu

Jak wspomniano wcześniej Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry leży w zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego, w obrębie powiatu polickiego oraz m. Szczecin. Swoim zasięgiem obejmuje całą
powierzchnię gminy Dobra (Szczecińska), 86% powierzchni gminy Police (obszar wiejski), 51% m. Police,
47% gminy Kołbaskowo, 28% gminy Nowe Warpno oraz 12% powierzchni m. Szczecin.
Niemal połowę powierzchni zlewni porastają lasy. Zlokalizowane są w środkowej i północnej jej części,
natomiast osadnictwo I działalność człowieka koncentruje się przede wszystkim w części wschodniej
i południowej.
W kontekście gospodarczego wykorzystania wód, jak wskazano w rozdziale 4.1 i 4.2, ujęcia wód
podziemnych stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Na ten cel przeznaczane jest ponad ¾ ujmowanych wód. Wody powierzchniowe wykorzystywane są
natomiast na cele przemysłowe i tzw. inne (niemal 90 % poborów).
4.4.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Oddziaływanie projektu rozporządzenia WKW LZDO należy rozpatrywać w powiązaniu z regulacjami
wprowadzonymi w rozporządzeniu WKW regionu wodnego regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego i generowanymi przez nie skutkami. W wykonanej na potrzeby strategicznej
oceny oddziaływania prognozie zidentyfikowano jedynie pozytywne aspekty na analizowany
komponent, podkreślając iż wdrożenie WKW będzie generować wyłącznie korzystne oddziaływania
na środowisko, i w konsekwencji na ludzi. Zidentyfikowane pozytywne oddziaływanie na przyrodę
wtórnie wpłynie na zdrowie ludzi. Natomiast człowiek korzystając z zasobów przyrody, wykorzystując
je do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, poprawia swój stan zdrowia i samopoczucia.
Należy się zgodzić z wyrażonym przez autorów ogólnym wnioskiem i podzielić go można również dla
projektu rozporządzenia WKW LZDO, jednak w przytoczonej prognozie pominięto dość ważny aspekt
gospodarczego wykorzystania wód, w przypadku którego należało zidentyfikować potencjalne
oddziaływania negatywne na użytkowników, którzy poniosą koszty wprowadzanych obostrzeń lub
mogą utracić zyski, z tytułu braku możliwości rozwoju swojej działalności.
Poddany ocenie projekt rozporządzenia WKW LZDO zachowuje dwa pierwsze priorytety ustalone
w rozporządzeniu WKW dla regionu wodnego. Podnosi natomiast w ich hierarchii wymagania
ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Wszystkie pozostałe potrzeby, w tym gospodarcze
agreguje w ostatnim priorytecie. Oznacza to obniżenie priorytetu dla użytkowników produkujących
artykuły żywnościowe i farmaceutyczne oraz zrównanie ich ze wszystkimi innymi, w tym przemysłem,
rolnictwem, energetyką, transportem czy turystyką i rekreacją.
Zapisy Rozdziału 4 regulują kwestie ilości wód, odnosząc się m. in. do zachowania minimalnej
wielkości przepływu nienaruszalnego oraz poborów bezzwrotnych. Wprowadzone zapisy WKW są
konsekwencją przeprowadzonego dynamicznego bilansu ilościowego wód powierzchniowych
wykazującego deficyty zasobów w analizowanej zlewni. Natomiast zachowanie przepływu
nienaruszalnego jest podstawowym warunkiem osiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód.
Przepisy projektu rozporządzenia WKW LZDO będą istotne dla użytkowników korzystających z wód i
będą miały odzwierciedlenie w dokumentacji sporządzanej na potrzeby korzystania z wód np.
operaty wodnoprawne. Ograniczenia te mogą bezpośrednio wpłynąć na koszty działalności
podmiotów gospodarczych a przez to obniżyć jej opłacalność lub w ogóle uniemożliwić dalszy rozwój
w danej lokalizacji.

65

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych i gospodarczych
Konflikty społeczne wynikające z uregulowań wprowadzanych przez WKW zlewni mogą dotyczyć
osób, bądź instytucji, które z uwagi na wprowadzane zapisy rozporządzenia będą musiały ponieść
koszty związane z przystosowaniem działalności do wymagań WKW, bądź z uwagi na odmowę
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód zaniechać dotychczasowej
działaności.
Projekt rozporządzenia z racji wprowadzania ograniczenia w zakresie korzystania z wód
powierzchniowych i podziemnych, może być źródłem konfliktów dla użytkowników wód, których te
ograniczenia będą dotyczyć.
Zasięg potencjalnych konfliktów związanych z obszarami obowiązywania poszczególnych przepisów
pokazuje Ryc. 19.
Dyrektor RZGW w Szczecinie, po przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z
wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry i poinformował o możliwości składania przez wszystkie
zainteresowane strony uwag i wniosków. W wyniku przeprowadzonych na tym etapie konsultacji
społecznych, do RZGW w Szczecinie wpłynęły uwagi od trzech podmiotów, które zostały
przeanalizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia w projekcie rozporządzenia w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód.
Projekt rozporządzenia WKW LZDO wprowadza zapisy dotyczące ochrony zasobów wód, odnosząc się
do wymagania zachowania przepływu nienaruszalnego, co może mieć wpływ na użytkowników wód
powierzchniowych zlokalizowanych w rejonach z niskimi zasobami wód, bądź też w przypadku
sektorów gospodarczych posiadających duże zapotrzebowanie na wodę np. rolnictwo. Regulacja
WKW w zakresie przepływu nienaruszalnego może rodzić pewne konflikty dotychczasowych
użytkowników, zwłaszcza prowadzących hodowlę ryb w zlewni. W szczególności dotyczy to cieków
naturalnych i urządzeń wodnych będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od źródeł do wypływu
z jeziora Świdwie, gdyż tam całkowicie wykluczono tzw. pobór bezzwrotny.
Ważnym ograniczeniem wprowadzanym przez rozporządzenie jest również wskazane w § 5
ograniczenie dla potencjalnych użytkowników wód podziemnych, chcących korzystać z zasobów
będących w bezpośrednim związku z wodami powierzchniowymi. Ograniczenie to zakazuje redukcji
przepływu w korycie cieku, na skutek poboru wód podziemnych, poniżej przepływu nienaruszalnego.
Oznaczać to może konieczność ograniczenia lub całkowitego wykluczenia poborów realizowanych w
sąsiedztwie cieków powierzchniowych, jeśli prowadzić by miały do naruszenia paragrafu 2.
Kolejnym istotnym elementem mogącym rodzić konflikty gospodarcze, w przypadku konkurencji o
dany zasób, to priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry. W
zasadniczy sposób zmieniają one obowiązujące dotąd priorytetu określone w rozporządzeniu dla
regionu wodnego. Poza celami związanymi z ochroną wód podziemnych, zaopatrzeniem ludności w
wodę do pożycia i zapewnieniem wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych, zrównują w
ostatnim priorytecie wszystkie pozostałe potrzeby w tym gospodarcze korzystanie z wód. Oznacza to
iż użytkownicy np. wykorzystujący wodę na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz
farmaceutycznych, mający dotychczas jeden z wyższych priorytetów zostali zrównani ze wszystkimi
pozostałymi.
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Ryc. 19 Zasięg obowiązywania ograniczeń w korzystaniu z wód projektu rozporządzenia WKW LZDO (źródło: opracowanie
własne na podst. danych RZGW w Szczecinie)

4.5 Powietrze atmosferyczne
4.5.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na powietrze atmosferyczne i jego jakość

Na analizowany w niniejszym rozdziale element środowiska zapisy rozporządzenia nie będą miały
istotnego bezpośredniego wpływu. Nie da się oczywiście pominąć potencjalnych oddziaływań
pośrednich, skumulowanych bądź wtórnych z uwagi, iż powietrze atmosferyczne stanowi jeden
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z elementów środowiska powiązanego mniej, bądź bardziej z innymi jego komponentami. Analizując
zapisy projektu rozporządzenia WKW LZDO nie dostrzega się jednak istotnych presji na stan
powietrza atmosferycznego zlewni. Dlatego zapisy rozporządzenia nie będą miały istotnego wpływu,
na jakość powietrza w obszarze omawianej zlewni.
4.5.2

Ocena aktualnego stanu

Stan powietrza atmosferycznego uzależniony jest od w głównej mierze od przemysłu występującego
na danym obszarze, wielkości emisji z sektora bytowo-komunalnego (punktowa, niska emisja) oraz
natężenia ruchu i rozwiązań komunikacyjnych (emisja komunikacyjna). Poza wymienionymi
elementami wpływ, na jakość powietrza mają też czynniki takie jak położenie geograficzne i warunki
meteorologiczne.
Zgodnie z ostatnią opublikowaną przez WIOŚ w Szczecinie Roczną oceną jakości powietrza
w województwie zachodniopomorskim za 2014, obszar LZDO znajduje się w obrębie strefy
zachodniopomorskiej, jedynie niewielka część (12%) znajduję się w obrębie aglomeracji szczecińskiej.
Według przeprowadzonych w ocenie analiz, w obrębie obu stref przekroczenia dopuszczalnych
poziomów stężeń zanotowano w przypadku pyłu zawieszonego PM10 (klasa C), benzo(a)pirenu (klasa
C) zgodnie z kryterium ochrony zdrowia. W przypadku pozostałych parametrów, zarówno
w kryterium ochrony zdrowia, jak i roślin nie zanotowano przekroczeń. Notowane przekroczenia
parametrów jakości powietrza są skoncentrowane w sezonie grzewczym i przede wszystkim
wynikiem niskiej emisji, czyli eksploatacji indywidualnych źródeł grzewczych w obrębie obszarów
zurbanizowanych.
4.5.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Ustalenia zawarte w projekcie rozporządzenia WKW LZDO nie będą istotnie oddziaływać na stan
jakości powietrza, jedynie, tak jak już wspomniano we wstępie rozdziału, mogą mieć na niego
marginalny wpływ. Podobne wnioski sformułowali autorzy Prognozy OOŚ w przypadku
rozporządzenia WKW regionu wodnego. Analizując aktualny stan powietrza obszaru zlewni oraz
zapisy projektu dokumentu nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na oceniany
komponent.

4.6 Powierzchnia ziemi, w tym: zagospodarowanie i użytkowanie terenu
4.6.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na powierzchnię ziemi i użytkowanie terenu

Skutki wdrożenia założeń projektu rozporządzenia WKW LZDO należy rozpatrywać łącznie w
wnioskami wynikającymi z analizy Prognozy oddziaływania na środowisko dla rozporządzenia WKW
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. W tej natomiast nie stwierdzono
możliwości wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań na analizowany komponent. Zapisy
projektu rozporządzenia WKW LZDO określając szereg dodatkowych wymagań i ograniczeń w
zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych mogą mieć znaczenie przede wszystkim
dla obszarów pokrytych wodami (rzeki, jeziora, stawy) oraz od nich zależnymi (tereny podmokłe), jak
również strefami zaopatrywanymi z zasobów wód podziemnych lub powierzchniowych (zaopatrzenie
obszarów zamieszkałych oraz nawodnienia terenów rolniczych). Poziom wód powierzchniowych
oraz gruntowych jak również dostępność zasobów o odpowiedniej ilości i jakości w istotny sposób
może determinować aktualne i przyszłe zagospodarowanie terenu zlewni.
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4.6.2

Ocena aktualnego stanu

LZDO jest w przeważającej części obszarem leśnym. Lasy i ekosystemy seminaturalne występują
głównie w północnej części zlewni i stanowią ok. 46,8% jej powierzchni (Ryc. 20); w tym: lasy iglaste –
30,2%, lasy liściaste – 6,2%, lasy mieszane – 10,2%, lasy w stanie zmian – 0,2%.

Ryc. 20 Użytkowanie terenu w obrębie zlewni (źródło: opracowanie własne na podst. danych CLC 2006)

4.6.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Jak wspomniano we wstępie, zapisy analizowanego rozporządzenia zarówno bezpośrednio jak
i pośrednio wpływać mogą na sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni, szczególnie
terenów pokrytych wodami i od wód zależnych.
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Ważnym zagadnieniem w kontekście ocenianego elementu, koniecznym do rozpatrzenia są również
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, określone w rozdziale 3 rozporządzenia. Utrzymano tu
zapisy WKW DOiPZ wskazujące wysoki priorytet dla celów ochrony zasobów wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem, następnie do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Podwyższono go jednocześnie na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód
zależnych. Dopiero w dalszej kolejności znajdują się wszystkie inne cele. Zapisy te obowiązują jednak
dopiero w przypadku konkurencji konkretnych użytkowników o dany zasób.
W celu zachowania przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w wymaganiach w § 2,
rozporządzenie w Rozdziale 4 wprowadza szczegółowe ograniczenia w zakresie nie zmniejszania
przepływu nienaruszalnego na całej długości cieku. Z jednej strony będzie to pomagało utrzymać
właściwy z punktu widzenia celów środowiskowych poziom wód powierzchniowych a przez to funkcje
obszarów od wód zależnych. Z drugiej natomiast może ograniczyć możliwość poboru wód na różne
cele wymuszając zmianę dotychczasowego sposobu wykorzystania niektórych obszarów.
Zasadnicze znaczenie mają ograniczenia mogące lokalnie wpływać na zagospodarowanie obszarów
w obrębie cieków naturalnych i urządzeń wodnych będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od
źródeł do wypływu z jeziora Świdwie, związane z wykluczeniem poborów bezzwrotnych. Wymusić
one mogą ograniczenia np. w zakresie gospodarki stawowej co nie pozostanie bez znaczenia dla
zagospodarowania terenu. Ich intencją jest jednak ochrona zasobów wód, co powinno wpłynąć
pozytywnie na ten element środowiska. Pewnym złagodzeniem jest wykluczenie z przepisu poborów
realizowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW LZDO ustalone warunki i
ograniczenia, zgodnie z art. 118 ustawy Prawo wodne muszą być uwzględniane przy tworzeniu
dokumentów planistycznych (SUIKZP oraz MPZP). Ważne jest, aby decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu wydawane dla inwestycji lokalizowanych na obszarach nie objętych MPZP
w obrębie zlewni także uwzględniały wymagania i ograniczenia zawarte w ocenianym
rozporządzeniu.

4.7 Krajobraz
4.7.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na krajobraz

Zgodnie z nową ustawą krajobrazową przez krajobraz - należy przez rozumieć postrzeganą przez ludzi
przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku
działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Zatem poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego m.in. ukształtowanie powierzchni, klimat, biocenozy, bądź też elementy
wprowadzane przez człowieka kształtują charakter krajobrazu. W wyniku przemian spowodowanych
siłami natury, czy też działalnością człowieka następują zmiany tego krajobrazu. Jednym z istotnych
komponentów krajobrazu jest system rzeczny, bezpośrednio kształtujący jego formę. Poza
wystąpieniem zjawisk ekstremalnych, podczas których następują gwałtowne zmiany cech krajobrazu,
w warunkach naturalnych przemiany tego komponentu środowiska z uwagi na oddziaływania
warunków wodnych są powolne. System rzeczny, stosunki wodne mające wpływ na wilgotność
środowiska gruntowo-wodnego, kształtują typy ekosystemów wysypujących na danym obszarze
a tym samym często wpływają na sposób użytkowania terenu przez człowieka. Zatem może również
dostrzec pośredni wpływ w/w aspektu na krajobraz. Głównie presja antropogeniczna, w tym
w naturalny reżim sieci rzecznej może prowadzić do znacznej ingerencji w istniejących krajobraz
w stosunkowo krótkim czasie. Wielokrotnie ocena wpływu na krajobraz z uwagi na zachodzące w nim
zmiany jest trudna. Poczucie walorów krajobrazowych jest zjawiskiem bardzo subiektywnym.
Ponadto oceniany dokument wprowadza uregulowania odnoszące się do obszaru zlewni bez
możliwości sprecyzowania lokalizacji i charakteru potencjalnych nowych elementów krajobrazu.
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Dlatego ocena skutków wprowadzonych zapisów WKW na ten element środowiska może być czasem
utrudniona. Uważa się jednak, iż wdrożenie zapisów rozporządzenia oraz sposób, w jaki są
formułowane nie powinno mieć istotnego negatywnego wpływu na oceniany komponent
środowiska. Zawarte w WKW przepisy będą pozytywnie wpływać na stosunki wodne a przez to
pośrednio również na krajobraz zlewni.
4.7.2

Ocena aktualnego stanu

Ryc. 21 LZDO na tle mapy krajobrazowej Polski (źródło: opracowanie własne na podst. geoportal.gov)

Zgodnie z krajobrazową mapą Polski (Ryc. 21) LZDO znajduje się w obrębie Pobrzeża Szczecińskiego.
Na jej terenie wyróżniono Bory Wkrzańskie, w granicach zlewni brak jest jednak parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo krajobrazowych (Ryc.
16). Znajdują się one jedynie w pobliżu zlewni i opisane zostały szczegółowo w punkcie 4.3.
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4.7.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Projekt rozporządzenia ustala zasady zarządzania zasobami wodnymi i sposób ich użytkowania.
Zatem reguluje kwestie dotyczące komponentu wodnego, stanowiącego jeden z elementów
krajobrazu mający bezpośredni i pośredni wpływ na charakter tego komponentu środowiska.
Postulowane ograniczenia w korzystaniu z wód powinny przyczyniać się do poprawy jakości i ilości
wód w stosunku do stanu aktualnego, a więc będą wpływać pozytywnie na ten komponent
krajobrazu.
Z uwagi, iż WKW RW DOiPZ jednocześnie obowiązują na obszarze zlewni, odwołano się do oceny
zapisów warunków na analizowany komponent środowiska. W prognozie stwierdzono, iż zapisy
projektu rozporządzenia nie będą miały znaczącego bezpośredniego wpływu na krajobraz, można
natomiast stwierdzić, że poprzez pozytywny wpływ na przyrodę, stan siedlisk i gatunków, ustalenia
projektu rozporządzenia WKW LZDO będą miały pośredni pozytywny wpływ na krajobraz o
charakterze stałym.
Analizując zapisy projektu rozporządzenia, oprócz wskazanych powyżej oddziaływań, nie dostrzega
się istotnych presji wynikających z postanowień WKW na krajobraz. Dążenie do wypełnienia
wymagań wynikających z dokumentów planistycznych (PGW i PWŚK) dotyczących osiągania
wyznaczonych celów środowiskowych, a w konsekwencji utrzymanie, bądź poprawa stanu
środowiska wodnego pozytywnie będzie wpływać na walory krajobrazowe obszaru zlewni.

4.8 Klimat
4.8.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na klimat

Klimat określany jest najczęściej, jako ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie
wieloletnim. Ustalany jest na podstawie długoterminowych obserwacji różnorodnych składników.
Najczęściej pomiarów nasłonecznienia, temperatury, opadów atmosferycznych oraz wiatru. Na
klimat danego regionu ma wpływ szereg czynników. Największy mają oczywiście te o charakterze
globalnym (położenie danego regionu, notowane sumy opadów, główne kierunki wiatru, itp.), lecz
nie bez znaczenia są również czynniki o charakterze regionalnym i lokalnym (w tym np. rzeźna terenu,
jego pokrycie, stosunki wodne czy działalność człowieka). W takim kontekście wdrożenie założeń
projektu rozporządzenia WKW LZDO nie będzie miało istotnych implikacji dla klimatu regionu.
Może mieć jedynie potencjalny wpływ na klimat w skali mikro, tzn. w kontekście uwarunkowań
lokalnych związanych z gospodarowaniem wodą. Podobne wnioski płyną z Prognozy oddziaływania
na środowisko rozporządzenia WKW regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w
której stwierdzono, iż realizacja przepisów określonych projektem rozporządzenia nie będzie miała
znaczącego wpływu w przedmiotowym zakresie.
4.8.2

Ocena aktualnego stanu i odporności Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry na efekty
zmian klimatycznych

Uwzględniając podział Polski na regiony klimatyczne obszar LZDO położony jest w regionie
pomorskim, w krainie klimatycznej: Pyrzycko - Goleniowskiej. Klimat tego obszaru jest wilgotny i
chłodny. Charakteryzuje się długimi zimami oraz wiosną z częstymi przymrozkami. Kraina PyrzyckoGoleniowska (VI) obejmuje Nizinę Szczecińską wraz z Wzgórzami Szczecińskimi i Bukowymi. Cechuje
się standardowym usłonecznieniem, a podczas chłodniejszych miesięcy jest pod wpływem ocieplenia
idącego od Oceanu Atlantyckiego. W opisywanej krainie są najniższe roczne sumy opadów biorąc pod
uwagę całe województwo.
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Zgodnie z danymi pozyskanymi z IMGW średnia roczna temperatura z wielolecia 1971-2000 w
obszarze zlewni wynosi około 9oC. Długość okresu wegetacyjnego waha się od 205 do 215 dni.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia temperatura wynosi 19oC, natomiast
najzimniejszym styczeń z temperaturą 0oC. Największa suma opadów w ciągu roku przypada na
miesiąc lipiec i wynosi około 70 mm. Przeważającym kierunkiem wiatrów jest zachodnich i północnozachodnich.
Średni roczny opad w wieloleciu 1971-2000 wynosi 600 mm, co jest wielkością zbliżoną do średniej
krajowej. Opady w półroczu zimowym wynoszą średnio około 125 mm, natomiast w półroczu letnim
225 mm. W opisywanym obszarze przeważają dni pochmurne - 125 dni nad pogodnymi, których jest
zaledwie 53. Pokrywa śnieżna zalega przez 70 dni, czas trwania zimy szacowany jest na 85 dni,
natomiast lata na 94 dni.
Wśród wielu istniejących definicji „zmian klimatycznych”, za najbardziej adekwatne dla tego pojęcia,
przyjęto określenie, iż jest to postępujący proces zmian fizycznych i chemicznych w strukturze
atmosfery polegający na tym, że czynniki powodujące ten proces prowadzą do ustalenia się nowego
stanu równowagi całego systemu klimatycznego względem stanu wyjściowego. Zmiany klimatu mogą
nieść niespodzianki wynikające z nieliniowej natury systemu klimatycznego. W praktyce w warunkach
obszaru naszego kraju oznacza to zwiększenie frekwencji oraz siły ekstremalnych zdarzeń
pogodowych. Obecne trendy wskazują, że można oczekiwać niewielkiego wzrostu średniej
temperatury, ale też znacznego przekształcenia reżimu opadów, zmniejszenia pokrywy śnieżnej i tym
samym wiosennego zasilania wodnego, wzrostu częstości i długości okresów posusznych, a przez to
mniejszej „wykorzystywalności” opadów przez środowisko przyrodnicze.
Zgodnie z opracowana dokumentacją, na podstawie wyników pracy „Wpływ zmian klimatu na
środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla
nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego), która jest w trakcie opracowywania przez
IMGW-PIB, nie przewiduje się znaczących zmian klimatycznych w zlewni w aspekcie hydrologicznym.
Jednak z uwagi na swoje położenie i uwarunkowania naturalne oraz kulturowe, jest potencjalnie
narażona na efekty zmian klimatycznych w postaci skutków notowanych coraz częściej
ekstremalnych zdarzeń pogodowych.
4.8.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

Oddziaływania ustaleń WKW w kontekście klimatu regionalnego i lokalnego oraz ich zmian będą
miały znaczenie marginalne, gdyż o jego cechach decydują czynniki o skali globalnej. Zdecydowanie
większy jest wpływ oddziaływań generowanych w drugą stronę, a więc uwarunkowań klimatycznych
na warunki korzystania z wód zlewni, w kontekście kształtowania możliwych do wykorzystania
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Oczywiście pewne potencjalnie pozytywne
znaczenie w skali lokalnych uwarunkowań może mieć ochrona zasobów wód powierzchniowych. Nie
zidentyfikowano natomiast możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na oceniany element.
Niewątpliwie pozytywnym wpływem w zakresie adaptacji do postępujących zmian klimatu, w
szczególności dotykającego ostatnio kraj zjawiska suszy, charakteryzować się będą zapisy
podwyższające wymagania dla zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach zlewni.

4.9 Zasoby naturalne
4.9.1

Ocena istotności i możliwości wpływu skutków wdrożenia projektu rozporządzenia
WKW LZDO na zasoby naturalne

Mianem zasobów naturalnych określa się wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek
może pozyskiwać i wykorzystywać. Najistotniejszym zasobem naturalnym, na który zdecydowanie
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znaczący wpływ mają ustalenia analizowanego dokumentu są zasoby wodne zlewni, a w drugiej
kolejności zasoby przyrodnicze. Znaczenie i istotność oddziaływań na nie analizowanego dokumentu
została jednak szczegółowo omówiona i oceniona w rozdziałach 4.1 i 4.3 i 4.3. Niniejsza analiza
skupia się, więc na pozostałych zasobach zlewni, w szczególności nieodnawialnych.
4.9.2

Ocena aktualnego stanu

Ryc. 22 LZDO na tle złóż kopalnych zasobów naturalnych (źródło: opracowanie własne na podst. PIG)

Zgodnie danymi Państwowego Instytutu Geologicznego (baza Midas), na terenie LZDO znajduje się
zaledwie kilka udokumentowanych złóż zasobów naturalnych (Ryc. 22). Pośród zidentyfikowanych na
terenie zlewni są przede wszystkim złoża torfów, i surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Przedsięwzięcia wydobywania złóż mogą potencjalnie wpływać na stosunki wodne, jednak skala ich
wydobycia w LZDO wyklucza takie przypadki.
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4.9.3

Potencjalne oddziaływania negatywne i pozytywne

W prognozie OOŚ warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego nie stwierdzono możliwości wystąpienia negatywnych skutków wprowadzenia jego
zapisów na zasoby naturalne.
Z uwagi na niewielką skalę występowania złóż zasobów kopalnych na terenie zlewni oraz charakter
ich eksploatacji, nie przewiduje się możliwości występowania istotnych oddziaływań wdrożenia
ustaleń projektu rozporządzenia WKW LZDO (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) na
analizowany element środowiska.

4.10 Możliwe transgraniczne oddziaływanie projektu rozporządzenia WKW LZDO
na środowisko
Podstawowymi aktami prawnymi które regulują transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko
są odpowiednio:
•

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.);
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w
Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) zobowiązuje państwa będące jej
stronami do podejmowania wszelkich odpowiednich i skutecznych środków, mających na celu
zapobieganie, redukcję i kontrolowanie znaczącego, szkodliwego, transgranicznego oddziaływania na
środowisko, wynikającego z planowanej działalności. Zgodnie z art. 1 Konwencji: „oddziaływanie
transgraniczne" to każde oddziaływanie, nie mające charakteru globalnego, na terenie podlegającym
jurysdykcji strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości
lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej strony. Innymi słowy jest to
oddziaływanie którego skutki są odczuwalne w innym kraju niż źródło ich powstawania. Pod pojęciem
"oddziaływanie" należy rozumieć jakikolwiek negatywny skutek planowanej działalności dla
środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody,
klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań między
tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społecznogospodarczych spowodowane zmianami tych czynników;
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko zawiera wymagania dla wykonania
oceny oddziaływania na środowisko planów i programów w Unii Europejskiej. Głównym celem
dyrektywy jest, aby aspekty środowiskowe w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów
zostały uwzględnione na możliwie najwcześniejszym etapie tak, aby osiągnąć wysoki poziom ochrony
środowiska. Zgodnie z artykułem 7 dyrektywy jeżeli Państwo Członkowskie uznaje, że realizacja planu
lub programu przygotowywanego w odniesieniu do jego terytorium, może potencjalnie spowodować
znaczący wpływ na środowisko w innym Państwie Członkowskim, lub w przypadku, gdy zażąda tego
Państwo Członkowskie, które potencjalnie może być znacząco zagrożone, to Państwo Członkowskie,
na którego terytorium plan lub program jest przygotowywany, przed jego przyjęciem lub poddaniem
procedurze ustawodawczej przesyła kopię projektu planu lub programu i odnośne sprawozdanie
dotyczące środowiska do drugiego Państwa Członkowskiego.
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Polska ustawa UOOŚ określa między innymi zasady i tryb postępowania w sprawach
transgranicznego oddziaływania na środowisko, wskazując, iż w razie stwierdzenia możliwości
znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów
przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Postępowania takie przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium
może oddziaływać realizacja projektu dokumentu.
W powyżej wskazanych aktach prawnych każdorazowo konieczność wszczęcia postępowania
transgranicznego uzależniona jest od możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania na
środowisko powstającego na skutek realizacji dokumentu wdrażanego w jednym kraju a którego
skutki wdrażania odczuwane są w innym kraju.
W celu określenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania projektu rozporządzenia
WKW LZDO należy zwrócić uwagę na dokumenty nadrzędne w stosunku do ocenianego dokumentu.
W prognozie OOŚ dla rozporządzenia WKW RW DOiPZ, którego LZDO jest częścią wskazano, iż
wprowadzane przepisy zwiększające poziom wymagań wobec korzystania z wód, będą skutkować
osiągnięciem celów środowiskowych poszczególnych części wód. Same założenia projektowanego
dokumentu mają na celu poprawę stanu środowiska, wobec powyższego realizacja warunków
korzystania z wód wiąże się wyłącznie z korzystnym oddziaływaniem. Pozytywne oddziaływanie o
zasięgu transgranicznym będzie polegało m.in. na poprawie warunków migracji ryb anadromicznych,
wypływających z Morza Bałtyckiego do rzek na okres tarła. Mając na uwadze jedynie pozytywny
charakter oddziaływań nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Podobne wnioski nasuwają się w przypadku analizowanego projektu rozporządzenia WKW LZDO.
Zidentyfikowane w trakcie prac nad prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter
pozytywny i z uwagi na swój charakter nie spowodują negatywnych oddziaływań transgranicznych,
które wymagałyby przeprowadzenia postępowania transgranicznego.
Przeprowadzony bilans zidentyfikowanych oddziaływań projektu rozporządzenia WKW LZDO
(rozdział 4.11) wskazuje, iż jedyne negatywne dla środowiska skutki jego przyjęcia wystąpią w
obszarze oddziaływań na człowieka, (zdrowia, społeczności lokalnych, interesów osób trzecich, dóbr
materialnych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjalnych konfliktów społecznych). Oddziaływania te
polegają na obniżeniu priorytetu w zaspokajaniu potrzeb wodnych dla użytkowników produkujących
artykuły żywnościowe i farmaceutyczne oraz zrównanie ich ze wszystkimi innymi, w tym przemysłem,
rolnictwem, energetyką, transportem czy turystyką i rekreacją. W Prognozie wskazano, że może to
negatywnie wpłynąć na możliwość funkcjonowania i rozwoju użytkowników produkujących artykuły
żywnościowe i farmaceutyczne w obrębie zlewni. Wskazano również, że ograniczenia wprowadzane
w rozdziale 4 projektu rozporządzenia WKW LZDO mogą wpłynąć na koszty prowadzenia działalności
podmiotów gospodarczych a przez to utrudnić ich dalszy rozwój w danej lokalizacji.
Projekt rozporządzenia WKW LZDO będzie aktem prawa miejscowego obowiązującym jedynie na
obszarze Rzeczpospolitej Polski. Nie ma zatem możliwości by powyżej wskazane oddziaływania, które
zidentyfikowano jako potencjalnie negatywne, mogły być odczuwalne poza granicami Polski. Tym
samym nie ma żadnych podstaw, zarówno prawnych jak i merytorycznych, które wskazywałby na
konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż podobnie jak w przypadku rozporządzenia WKW RW DOiPZ
możliwe jest wystąpienie oddziaływań pozytywnych, związanych z ochroną zasobów wód i będącą
tego skutkiem poprawą stanu zasobów wodnych po polskiej i niemieckiej stronie granicy.
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Osobnej analizy wymaga przypadek zlewni rzeki Myśliborki. Rzeka ta z uwagi na fakt, iż jej przebieg
pokrywa się z granicą Państwa, ma charakter graniczny, zatem oddziaływania powstające w jej
obszarze, mogą potencjalnie mieć zasięg transgraniczny. W szczególności dotyczy to też jeziora
Myśliborskiego Wielkiego, przez które przechodzi granica oraz rzeki Myśliborki, która płynie wzdłuż
niej, a więc jej zachodnia zlewnia znajduje się po stronie Niemieckiej. Negatywne oddziaływania jak
wskazano powyżej zidentyfikowano tylko w obszarze warunków funkcjonowania użytkowników wód
a ich zasięg ograniczy się jedynie do terytorium Polski (WKW są normą prawną oddziałującą jedynie
po stronie polskiej). Pozostałe zidentyfikowane oddziaływania mają charakter zdecydowanie
pozytywny
Można jedynie nadmienić, iż wprowadzenie różnych wymagań w stosunku do rzek granicznych
mogłoby potencjalnie skutkować nierównomiernym dostępem użytkowników wód po obu stronach
granicy do wspólnych zasobów. Na ograniczenia należy jednak popatrzyć poprzez pryzmat Ramowej
Dyrektywy Wodnej, która nakazuje Państwom Członkowskim osiągnięcie dobrego stanu wód.
Dyrektywa nie reguluje jednak sposobów w jaki poszczególne Państwa mają osiągnąć jej cele.
Każdorazowo wiąże się to jednak z wprowadzeniem pewnych ograniczeń w poszczególnych
Państwach Członkowskich. W przypadku zlewni Myśliborki skala różnic w zakresie uwarunkowań po
obu stronach granicy wydaje się być pomijalnie mała tym bardziej, że oba kraje są zobowiązane
doprowadzić do osiągnięcia celów środowiskowych wód zlewni Myśliborki.
Reasumując: oceniany w Prognozie projekt rozporządzenia WKW LZDO zaostrza wymagania w
zakresie przepływu nienaruszalnego, w stosunku do obowiązujących obecnie. Skutki wprowadzenia
tego wymagania zostały ocenione w niniejszej Prognozie z punktu widzenia osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału wód jako zdecydowanie pozytywne. Ewentualne skutki negatywne związane z
aspektami ekonomicznymi gospodarczego wykorzystania wód granicznego odcinka Myśliborki
dotyczyć będą jedynie podmiotów działających na obszarze Polski, a zatem nie będą odczuwane dla
strony niemieckiej.
W przypadku, w którym nie identyfikuje się możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko na skutek realizacji projektu WKW LZDO to także nie ma podstaw aby
wszczynać postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej a wynikającego z ustanowienia projektu WKW LZDO jako normy prawa
miejscowego.

4.11 Bilans i podsumowanie
rozporządzenia WKW LZDO

zidentyfikowanych

oddziaływań

projektu

W poniższej tabeli przedstawiono bilans oddziaływań projektu rozporządzenia WKW LZDO
wynikający z przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach ocen i analiz. Prognozowane
oddziaływania mogą różnić się ze względu na ich źródło i sposób powstawania, zasięg, czas trwania
oraz częstotliwość.
Zasięg oddziaływań zdefiniowano jako:
• lokalny – jeśli dotyczy jakiejś części zlewni lub wybranych cieków;
• globalny – gdy oddziaływania dotyczyć będą całości zlewni;
Skalę natężenia i istotność prognozowanych oddziaływań dekoduje poniższa rycina:
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brak oddziaływania
słabe (nieistotne) oddziaływanie negatywne
umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie negatywne
silne (istotne) oddziaływanie negatywne
brak oddziaływania
słabe (nieistotne) oddziaływanie pozytywne
umiarkowane (mało istotne) oddziaływanie pozytywne
silne (istotne) oddziaływanie pozytywne

Charakter prognozowanych oddziaływań zdefiniowano:
Pod względem źródła i sposobu działania jako:
•
•
•

bezpośrednie (B) – oddziaływania wynikające z bezpośredniej interakcji między planowanym
działaniem a środowiskiem;
pośrednie (P) - oddziaływania na jeden z elementów środowiska poprzez oddziaływania na
drugi;
wtórne/skumulowane (W) - oddziaływania wynikające z oddziaływań bezpośrednich lub
pośrednich, będące skutkiem późniejszych interakcji ze sobą;

Pod względem czasu trwania oddziaływań jako:
•
•
•

krótkoterminowe (K) - krótki czas trwania związany z etapem wdrożenia ustaleń dokumentu;
średnioterminowe (Ś) - oddziaływania związane z etapem obowiązywania ustaleń
dokumentu;
długoterminowe (D) - oddziaływania pozostające po ustaniu obowiązywania ustaleń
dokumentu;

Pod względem częstotliwości występowania oddziaływań jako:
•
•

stałe (S) – oddziaływujące w sposób ciągły;
chwilowe (C) – oddziaływujące z przerwami lub w ograniczonych okresach czasu.

Tab. 13 Bilans zidentyfikowanych oddziaływań wprowadzenia ustaleń projektu rozporządzenia WKW LZDO na
poszczególne komponenty środowiska
ZASIĘG
ODDZIAŁYWAŃ

NATĘŻENIE I
ISTOTNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ

L.p. RODZAJ ODDZIAŁYWANIA
lokalny globalny

-

CHARAKTER
ODDZIAŁYWAŃ
WG KODU

+

Wody, w tym: jakość, zasoby i cele ochrony wód
1.

Przepis §2 wprowadzający zmianę w stosunku do postanowień
rozporządzenia WKW RW pomoże skorygować dotychczasowe
rozdysponowanie zasobów, szczególnie w kontekście nowych
użytkowników wód powierzchniowych w obrębie zlewni.

2.

Obostrzenie w §6 pozwoli na utrzymanie wymaganej bioróżnorodności
oraz
przeciwdziałanie
negatywnym
wpływom
zrzutów,
przyczyniających się do kumulacji w osadach dennych substancji
biogennych, których brak skutecznej eliminacji w horyzoncie
czasowym obowiązującego PGW wymagał zastosowania derogacji
czasowych 4(4) 3.

3.

Ustalenie jako najwyższego priorytetu w zaspokajaniu potrzeb
wodnych na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem ma, jak wskazuje uzasadnienie projektu charakter
prewencyjny, związany z faktem, iż w LZDO zasoby wód podziemnych
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ZASIĘG

NATĘŻENIE I

CHARAKTER

stanowią główne źródło zaopatrzenia użytkowników w wodę. Wpływ
tego zapisu będzie bezpośredni i jednoznacznie pozytywny,
zapewniając możliwość ochrony zasobów w przypadku zagrożenia dla
ich jakości w sytuacji konkurencji kilku podmiotów o nie.
W przypadku ograniczeń w korzystaniu z wód dla wód podziemnych
istotne są zapisy § 5 wprowadzające obostrzenie iż korzystanie z wód
podziemnych będących w bezpośrednim związku z wodami
powierzchniowymi na obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry nie
może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej
przepływu nienaruszalnego. Skutkować to będzie poprawą równowagi
w związku między wodami podziemnymi i powierzchniowymi.

4.

+

BŚS

Różnorodność biologiczna, w tym: rośliny, zwierzęta i obszary chronione
5.

Ograniczenia dotyczące poboru bezzwrotnego mogą przyczynić się do
minimalizacji deficytu wody w rezerwacie Świdwie, a co za tym idzie
przyczynią się do poprawy warunków siedliskowych flory i fauny
związanej z wodą i od wód zależnej.

6.

Zachowanie podwyższonego względem warunków regionalnych
przepływu nienaruszalnego w korycie cieków zapewni prawidłowe
funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz przyczyni się do poprawy
warunków siedliskowych wzdłuż dolin rzecznych.

7.

+

BPŚS

+

BPŚS

Człowiek, w tym: zdrowie, społeczności lokalne, interesy osób trzecich, dobra materialne, dziedzictwo kulturowe
oraz i potencjalne konflikty społeczne

8.

Zidentyfikowane pozytywne oddziaływanie na przyrodę wtórnie
wpłynie na zdrowie ludzi. Natomiast człowiek korzystając z zasobów
przyrody, wykorzystując je do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych,
poprawia swój stan zdrowia i samopoczucia.

+

PWDS

9.

Obniżenie priorytetu w zaspokajaniu potrzeb wodnych dla
użytkowników produkujących artykuły żywnościowe i farmaceutyczne
oraz zrównanie ich ze wszystkimi innymi, w tym przemysłem,
rolnictwem, energetyką, transportem czy turystyką i rekreacją może
negatywnie wpłynąć na możliwość ich funkcjonowania w obrębie
zlewni.

+

BŚS

10.

Ograniczenia wprowadzane w rozdziale 4 mogą bezpośrednio wpłynąć
na koszty działalności podmiotów gospodarczych a przez to obniżyć jej
opłacalność lub uniemożliwić dalszy rozwój w danej lokalizacji.

+

BŚS

Powietrze atmosferyczne
11.

Brak

Powierzchnia ziemi, w tym: zagospodarowanie i użytkowanie terenu

12.

Wprowadzone w Rozdziale 4 szczegółowe ograniczenia w zakresie
zachowania przepływu nienaruszalnego na całej długości cieku i
lokalne wykluczenia poborów bezzwrotnych mogą ograniczyć
możliwość poboru wód na różne cele wymuszając zmianę
dotychczasowego sposobu wykorzystania niektórych obszarów. Ich
intencją jest jednak ochrona zasobów wód, co pośrednio powinno
wpłynąć pozytywnie na element środowiska jakim jest powierzchnia
ziemi.

+

PŚS

+

PDS

Krajobraz
13.

Wprowadzane przez WKW zapisy mające na celu wspomaganie
osiągania wyznaczonych celów środowiskowych, a w konsekwencji
utrzymanie, bądź poprawa stanu środowiska wodnego pozytywnie
będzie wpływać na walory krajobrazowe obszaru zlewni.

Klimat

14.

Pośrednio pozytywne znaczenie w skali lokalnych uwarunkowań
mikroklimatycznych oraz adaptacji do zmian klimatu może mieć
wprowadzana zapisami rozporządzenia ochrona zasobów wód
powierzchniowych i poziemnych oraz podwyższenie wymagań dla
przepływu nienaruszalnego względem warunków regionalnych.

+

PŚS

+

WŚS

Zasoby naturalne
15.

Brak

Oddziaływania transgraniczne
16.

Możliwe oddziaływania pozytywne związane z ochroną zasobów wód i
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ZASIĘG

NATĘŻENIE I

CHARAKTER

będącą jej skutkiem poprawą stanu zasobów wodnych po Polskiej i
Niemieckiej stronie granicy.

Podsumowanie zidentyfikowanych oddziaływań
Zidentyfikowane oddziaływania wdrożenia ustaleń projektu rozporządzenia WKW LZDO na
poszczególne komponenty środowiska w przeważającej części będą miały charakter pozytywny
o istotnym natężeniu. Będą to najczęściej oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio
i długoterminowe o stałym charakterze.
Jak należało się spodziewać najwięcej istotnych pozytywnych oddziaływań bezpośrednich i
pośrednich zidentyfikowano na wody, elementy przyrodnicze i człowieka. Biotyczne elementy
środowiska będą poddane istotnym pozytywnym oddziaływaniom pośrednim, najczęściej w
perspektywie średnio i długoterminowej.
Możliwe lokalne i globalne negatywne oddziaływania, jednak o małej istotności związane są z
aspektami ekonomicznymi dla gospodarczego wykorzystania wód. Prognozowane oddziaływania na
aspekty gospodarczego wykorzystania wód są nieuniknione i w kontekście pozytywnych skutków dla
pozostałych elementów środowiska, które przyniesie wdrożenie ustaleń projektu rozporządzenia
WKW LZDO stanowią marginalny element jego oddziaływania.
Przeprowadzone analizy pozwoliły jednoznacznie wykluczyć możliwość wystąpienia negatywnych
oddziaływań na środowisko po stronie niemieckiej. Tym samym nie zidentyfikowano oddziaływań
transgranicznych, które wymagałyby wdrożenia tzw. procedury oceny oddziaływania
transgranicznego.
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5

ANALIZY SPECYFICZNE DLA OCENIANEGO DOKUMNETU

5.1 Ocena prawna zawartości projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry
5.1.1

Cel oceny

Poniższy rozdział, zdaniem autorów niniejszego opracowania, stanowi dopełnienie oceny
oddziaływania projektowanego dokumentu – projektu Rozporządzenia w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód LZDO – głównie w wymiarze formalnym.
Ocena ta powinna mieć wpływ nie tylko na wygląd czyli formę, ale i treść merytoryczną zapisów.
Celem analizy prawnej jest umożliwienie osiągnięcia przejrzystości, spójności i komunikatywności
normy, co zwiększy jej skuteczność.
Wtórnym efektem oceny prawnej powinno być również zażegnanie potencjalnych niejasności przy
uzgadnianiu aktów prawa miejscowego przez właściwego wojewodę oraz zminimalizowanie
spodziewanych potencjalnych konfliktów, opisanych w pozostałych rozdziałach Prognozy, poprzez
wyeliminowanie choćby dwuznaczności, mogących w przyszłości stanowić argumenty np. co do
roszczeń adresatów projektu rozporządzenia względem Skarbu Państwa, reprezentowanym przez
Dyrektora RZGW w Szczecinie.
Oceniając projekt rozporządzenia autorzy bazowali przede wszystkim na:
•
•
•
•
•

przepisach ustawy Prawo wodne,
Rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
z dnia 5 lipca 2002 r.),
zapisach wprowadzonych przez Rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie,
ustaleniach MPZP gmin obejmujących LZDO,
wymaganiach określonych w planach form ochrony, występujących na obszarze LZDO.

Ocena zapisów dokonana została z uwzględnieniem „Analizy prawnej projektu Metodyki
opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód
zlewni” (r.pr.D.Pikor), przekazanej przez Zamawiającego.
5.1.2

Założenia oceny

Ocena legislacyjna, dokonana na podstawie Rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.) wymaga krótkiego wprowadzenia.
Każdy akt prawa miejscowego / rozporządzenia składa się z części:
•

•

Postanowienia ogólne – które określają przedmiot aktu, czyli informacje jakie sprawy będą
regulowane w akcie prawnym, a także podmiot czyli kogo lub jakiej powierzchni dotyczą. Akt
prawa miejscowego jest aktem powszechnie stosowanym tzn. obowiązuje wszystkich na
danej powierzchni zdefiniowanej w tym akcie. W przepisach ogólnych wyjaśnia się także
definicje i skróty zastosowane w rozporządzeniu, a także można zawrzeć postanowienia
dotyczące spraw wspólnych dla większości dalszych szczegółowych postanowień lub
stosować odesłania do innych przepisów poza karnymi.
Przepisy szczegółowe - określające sprawy nieujęte w przepisach ogólnych, np. przepisy
materialne, ustrojowe, proceduralne, karne. W przypadku rozporządzenia WKW delegacja
ustawowa (art. 120 Prawa wodnego w odniesieniu do art. 116 Prawa wodnego) wskazuje na
regulacje dotyczące przepisów prawa materialnego – co w praktyce ogranicza dyrektora
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•

RZGW do wskazania bezpośrednio i wyraźnie wymagań, priorytetów i ograniczenia dla
wszystkich objętych prawem miejscowym, czyli kto, w jakich okolicznościach i jak powinien
się zachowywać w celu osiągnięcia celów środowiskowych. Adresatem w tym przypadku jest
ogół społeczeństwa zważywszy na charakter aktu prawa miejscowego, opisany w przepisach
ogólnych. W przepisach materialnych opisuje się wszelkie sprawy specjalistyczne, posługując
się mapami, wykresami, tabelami, wzorami, i innymi środkami graficznymi jako załącznikami.
Przepisy końcowe – na które składają się z przepisy: uchylające, o wejściu w życie,
o wygaśnięciu mocy itd.

Zasady legislacyjne określają również wymagania redakcyjne oraz wprowadzają systematykę
przepisów. Przy układaniu treści rozporządzenia, wymagane jest stosowanie jednostek redakcyjnych:
paragrafu, ustępu, punktu, litery, tiret. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia zawartość
paragrafów, np. każdą samodzielną myśl przedstawia się możliwie jednozdaniowo. Istotne jest
grupowanie myśli i wyliczenia: ustępów, punktów, liter. Odpowiednia interpunkcja nadaje ostateczny
kształt przekazywanej myśli.
Poprzez analogię z zasadami tworzenia projektu dokumentu rządowego, tworzenie dokumentu rangi
aktu prawa miejscowego przez dyrektora RZGW, wymagać powinno opracowania Uzasadnienia do
projektu Rozporządzenia. Posługując się wytycznymi zawartymi w §27 ust. 3 Uchwały Nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2013 poz. 979)
można określić zasadnicze punkty Uzasadnienia takie jak: tło prawne WKW, materiały, na których
oparto się przy sporządzaniu aktu, oraz dokumenty, z którymi opracowane WKW powinny być
zgodne. Należy również omówić udział społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentu. Można w
Uzasadnieniu zdefiniować również pojęcia „szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód”,
„priorytety” oraz „ograniczenia”, będące treścią WKW. Zasadne może być także omówienie
kolejności wprowadzonych do projektu Rozporządzenia priorytetów, czy też przyczyny i
oddziaływania zaproponowanych ograniczeń w korzystaniu z wód. Uzasadnienie nie stanowi jednak
integralnej części aktu normatywnego, dlatego wszelkie wyjaśnienia zawarte w Uzasadnieniu, nie
mają mocy prawnej, służąc jedynie lepszemu stosowaniu aktu w przyszłości. Wart uwagi jest również
fakt, że Uzasadnienie nie powinno powtarzać treści omawianych przepisów, a jedynie wyjaśnić,
dlaczego zostały użyte takie, a nie inne konstrukcje, wyrażenia itp., ułatwiając zrozumienie intencji
jego autorów. Przytoczona powyżej Uchwała, a także przepisy innych aktów regulujących kwestie
Uzasadnienia do aktów normatywnych (Regulaminu pracy Rady Ministrów, ) nie wskazują
jednoznacznie jaką formę powinno przyjąć Uzasadnienie np. czy właściwe jest zastosowanie
załączników do Uzasadnienia.
Dla celów założeń oceny legislacyjnej określono również jakość przepisów merytorycznych, zarówno
przepisów ogólnych i szczegółowych. I tak, w rozporządzeniu powinny być zawarte tylko przepisy
regulujące sprawy określone w delegacji ustawowej, o których mowa w art. 115 PW. Ponadto w
rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą (w tym wypadku
PW) lub innymi ustawami, chyba, że przepisy szczegółowe dopuszczają takie rozwiązanie. W
szczególności w art. 115 ust.1 pkt. 3, wykorzystanego do budowy rozporządzenia, jest mowa o
możliwości wprowadzenia przez dyrektora RZGW ograniczeń, zatem obostrzenia nie mogą mieć
charakteru definitywnego zakazu a jedynie ograniczeń, popartych koniecznością i adekwatnością ich
zastosowania. W rozporządzeniu nie można również wprowadzać przepisów karnych ani odwołań do
innych aktów je zawierających, gdyż nie jest to zawarte w zakresie delegacji ustawowej WKW. W
rozporządzeniu nie powtarza się również przepisów ustawy upoważniającej oraz innych aktów
prawnych, można jednak odwoływać się do nich (poza przepisami karnymi).
5.1.3

Analiza i wnioski

Poruszane w projekcie Rozporządzenia główne zagadnienia szczegółowych wymagań, priorytetów i
ograniczeń są ujęte w systematykę, odzwierciedlającą ich tematyczny podział, co dowodzi
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prawidłowości zastosowanej techniki legislacyjnej i pozytywnie wpływa na czytelność aktu prawnego,
a tym samym na jego stosowalność.
Zastosowane odwołania do innych przepisów czy dokumentów np. Prawa wodnego czy PGW na
obszarze dorzecza Odry, zasadniczo pozytywnie wpływa na spójność tworzonej normy, zaznaczając
kontekst tła WKW LZDO.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z wytycznymi, zawiera część opisową oraz graficzną. Za pomocą
załączników przedstawione są treści takie jak mapa granic Lewobrzeżnej Zlewni Doliny Odry oraz
tabele wykaz obszarów obrębów geodezyjnych, objętych regulacjami projektu Rozporządzenia.
Pozytywnie wpływa to na zrozumienie a w konsekwencji stosowanie aktu. Zabieg wprowadzenia do
treści projektowanego aktu treści, zawartych w załącznikach, ma obecnie wymiar przede wszystkim
informacyjny, wskazując na jakim terenie będą stosowane przepisy wprowadzane przez WKW LZDO.
Aby uchronić się przez zarzutem naruszenia paragrafu 11 ZTP, proponuje się rozważyć wzbogacenie
treści załącznika nr 2 do Rozporządzenia o rozróżnienie odcinków cieków, wykorzystując kryterium
celów środowiskowych. W takim wydaniu mapa, zawierająca granice przedmiotowej zlewni (granice,
które na podstawie Prawa wodnego art. 153 ust.2 pkt 1a gromadzone są i aktualizowane przez
Kataster Wodny) oraz cele środowiskowe rozróżnione kolorem (wynikające z interpretacji łącznie:
klasyfikacji części wód, ich oceny stanu i wyznaczonych derogacji, będących treścią Planów
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza) miałaby charakter uzupełniający w stosunku do
zamieszczonych szczegółowych wymagań oraz ograniczeń w korzystaniu z wód. Wpływa to np.
bezpośrednio na zasięg oddziaływania postanowień paragrafu 2 projektu rozporządzenia. Treść
załącznika nr 1 do Uzasadnienia wyraźnie koresponduje i uzupełnia sens projektu Rozporządzenia i
jest istotna z punktu widzenia czytelności postanowień aktu a tym samym jego stosowalności.
Dlatego alternatywą dla propozycji rozszerzenia treści załącznika graficznego nr 2 do Rozporządzenia
w sposób opisany powyżej, może być rezygnacja z umieszczenia załącznika nr 2 do Rozporządzenia
jako integralnej części aktu prawa miejscowego i włączenie go do treści Uzasadnienia, oraz
wykorzystanie do szerszego omówienia znaczenia poszczególnych przepisów, wprowadzanych w
WKW LZDO dla poszczególnych części wód na określonym obszarze.
Wprowadzenie wyjątków od ustanowionych w projekcie rozporządzenia WKW LZDO ogólnych reguł,
odbywa się z poszanowaniem zasady bezpośredniego ich następstwa po przepisach ograniczających.
Przykładem jest tu np. wyjątek wprowadzony w ust. 2 paragrafu 6 projektu Rozporządzenia.
Autorzy projektu Rozporządzenia generalnie zachowują związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy
kolejno wprowadzanymi przepisami, co można zaobserwować w odwołaniach do postanowień
paragrafu 2 w podczas wprowadzania ograniczeń dla poborów wód powierzchniowych i
podziemnych w paragrafach odpowiednio 4 i 5.
Ocena zawartości projektu aktu prawnego pod kątem zakresu wskazań delegacji ustawowej nie budzi
wątpliwości. Porównując proponowany w projekcie rozporządzenia WKW LZDO zakres narzędzi,
jakimi dyrektor RZGW może dysponować ustalając warunki korzystania z wód, można zauważyć, że
autorzy poza wykorzystaniem wszystkich dostępnych wskazań zawartych w delegacji ustawowej, tj.
szczegółowych wymagań, ograniczeń oraz priorytetów, nie rozszerzali przedmiotu regulacji np. o
przepisy proceduralne.
Uwzględniając propozycję autorów Prognozy, o której mowa w rozdziale 4.1.3, dotyczącą
rozszerzenia zapisu paragrafu 6 o pozostałe odcinki rzeki Gunicy, można zaproponować równoczesną
zmianę samego sformułowania, dotyczącego ograniczenia poboru bezzwrotnego. Utrzymując
charakter obostrzenia w granicach definicji słowa „ograniczenie” tj. łagodniejszej w swoim znaczeniu
od „zakazu”, można rozważyć zastosowane w projekcie Rozporządzenia w paragrafie 6 ust.1 zamianę
sformułowania „niedopuszczalne” na „ogranicza się” lub „dopuszcza się”. np. uzyskując brzmienie
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całego ustępu : „Dopuszcza się korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny, z wyłączeniem
cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych stanowiących dopływ rzeki Gunicy wraz z rzeką Gunicą
od jej źródeł do ujścia włącznie.” Analizując wydźwięk proponowanego do korekty zapisu, zmiana
sformułowania ma charakter kosmetyczny i nie jest wymagana z racji podniesienia np. swojej
czytelności., bowiem przepis ograniczający nie wykorzystuje tu kryterium warunku uzyskania zasobu
bezzwrotnego (z przyczyn braku takiego zasobu)a ogranicza korzystanie z wód do obszaru nie
leżącego w granicach zlewni rzeki Gunicy.
Warte odnotowania jest zastosowanie „definicji” poboru bezzwrotnego nie na początku aktu
normatywnego, ale bezpośrednio pod przepisem odnoszącym się do korzystania z takiej formy
poboru. Zastosowano tu zabieg podobny jak w przypadku dotyczącym wyjątku od reguły. Taka
redakcja przepisów ma swoje uzasadnienie w art. 150 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej
Wprowadzenie do projektu definicji poboru bezzwrotnego ma swoje przyczyny w braku takiej
definicji w przepisach obowiązujących. Zabieg stanowi więc uzupełnienie luki prawnej, natomiast aby
nie wykraczać poza delegacje ustawową, która w przypadku WKW dla zlewni nie przewiduje
wprowadzania definicji, proponuje się włączenie paragrafu 7 w treść paragrafu 6. Tym sposobem
treść paragrafu 7 nie będzie stanowić odrębnej treści – na co nie ma uzasadnienia w delegacji
ustawowej, a jednocześnie uzupełni treść zasadniczej treści paragrafu 6.
Podsumowując treść Uzasadnienia do ocenianego projektu rozporządzenia można uznać, że wszelkie
istotne treści, z punktu widzenia wymogów formalnych, zostały w nim umieszczone. Należy jedynie
pamiętać o korekcie treści Uzasadnienia o wnioski z przeprowadzonej strategicznej oceny. Godne
polecenia jest również uzupełnienie Uzasadnienia o przyczyny zastosowania konkretnych ograniczeń
np. dla poborów bezzwrotnych czy zapowiedź monitoringu i kontroli RZGW w Szczecinie
stosowalności postanowień aktu prawa miejscowego WKW LZDO przez właściwe organy.
Miejsce projektu rozporządzenia WKW LZDO w hierarchii dokumentów uczestniczących w procesie
kształtowania zasobów wodnych należy ocenić jako ważne w kontekście skali i precyzyjności
dokumentu. Przeprowadzona analiza merytoryczna oraz prawna wskazują, że analizowany projekt
aktu prawa miejscowego dostosowuje obecnie obowiązującą normę do specyfiki obszaru zlewni, na
co wskazuje zmiana w sposobie obliczania przepływu nienaruszalnego czy wskazanie konkretnych
odcinków cieków, na których obowiązywać mają dodatkowe ograniczenia.
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ANALIZA WARIANTOWA, REKOMENDACJE ORAZ MONITORING

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko prognoza powinna przedstawiać „…rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis
metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru…”.
Ocena rozwiązań alternatywnych w ramach oceny oddziaływania na środowisko powinna zawsze
dokonywać się przez pryzmat skutków środowiskowych i tego jak zminimalizować zidentyfikowane
negatywne skutki środowiskowe realizacji ocenianego przedsięwzięcia lub projektowanego
dokumentu. Pojęcie „nieistnienia rozwiązań alternatywnych” oznacza, że nie istnieją rozwiązania,
które umożliwiłby osiągnięcie zakładanego celu w inny, mniej szkodliwy dla środowiska sposób.
Rozwiązania alternatywne, określane w ramach oceny oddziaływania na środowisko najczęściej
obejmują alternatywne lokalizacje lub przebiegi szlaków (trasy w przypadku inwestycji liniowych),
różne skale i rozmiary inwestycji lub rozwiązania konstrukcyjne przedsięwzięcia, a także
harmonogram lub organizację prac budowlanych, metody budowy, a także sposób likwidacji oraz
alternatywne procesy. Kryteria te odnoszą się jednak wyłącznie do projektowanych przedsięwzięć,
które ze swej istoty mogą być wariantowane w wyżej wskazany sposób. Dokumenty strategiczne, o
dużym stopniu ogólności, a takim jest projekt rozporządzenia WKW LZDO, nie mogą i nie powinny
podlegać tak dalece idącemu wariantowaniu. Co więcej należy wskazać, że nie powinno się też
poddawać ocenie wariantowej tych interwencji, dla których nie zidentyfikowano negatywnych
oddziaływań.
Projekt rozporządzenia WKW LZDO będący przedmiotem niniejszej Prognozy nie wyznacza ram
realizacji przedsięwzięć. Prowadzone analizy nie pozwoliły także zidentyfikować istotnych
negatywnych oddziaływań wynikających z wdrażania dokumentu. Z tego względu w ocenie
wariantów alternatywnych skupiono się głównie na analizie poszczególnych zapisów prawnych i
ewentualnym wskazaniu możliwości ich modyfikacji tak aby lepiej ujmowały kwestie środowiskowe
lub zwiększały możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych. Najczęściej większość
przedstawionych wariantów alternatywnych została wskazana także, jako możliwe do wprowadzenia
rekomendacje. Ich uwzględnienie w projekcie rozporządzenia WKW LZDO nie ma jednak charakteru
obligatoryjnego i może być zależne od innych nie związanych z ochroną środowiska czynników. Brak
przyjęcia zaproponowanych rekomendacji nie będzie implikował żadnych negatywnych oddziaływań
na środowisko.

6.1 Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu środowiska w przypadku braku
wdrożenia projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry
Punktem wyjścia do oceny wariantu „zero”, tj. odstąpienia od sporządzenia i przyjęcia warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, jest określenie konsekwencji wymagań
prawnych w tym zakresie.
Obowiązek sporządzenia przez dyrektorów RZGW projektu warunków dla zlewni wynika wprost
z dyspozycji Prawa wodnego a pośrednio ze sposobu implementacji RDW do prawodawstwa
polskiego, bowiem ramowe działania na rzecz polityki wodnej państw UE mają znaleźć
odzwierciedlenie w szczegółowych działaniach służących osiągnięciu celów środowiskowych
wymaganych przez RDW. W Polsce spośród szeregu zadań, jakie w toku wdrażania RDW
zdefiniowano i przyjęto za najskuteczniejsze kluczowe miejsce pełni przygotowywanie dokumentów
planistycznych, na które składają się m. in. rozporządzenia WKW na różnych poziomach wraz z
Planem gospodarowania wodami, Programem wodno środowiskowym kraju. Analizowane warunki w
skali zlewni stanowią element planowania gospodarowania wodami, z przypisanymi im celami.
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Niewypełnienie nakazu ustawodawczego oznacza, zatem działanie nie tylko wbrew samej ustawie
Prawo wodne, ale także wbrew założeniom RDW.
Rezygnacja z ustalenia WKW w zlewni pociągałaby za sobą również zagrożenia związane z innymi
dokumentami rangi regionalnej i lokalnej. Brak, rozporządzenia WKW jako elementu odwoławczego
dla tych dokumentów, w szczególności dla aktów planistycznych i decyzji administracyjnych,
spowodowałoby istotną dysproporcję w udziale zagadnień środowiskowych na proces podejmowania
decyzji właściwych organów. Warto podkreślić, że przepisy wprowadzone w WKW RW nie stanowią
wystarczającego szczegółowego uzasadnienia dla lokalnych warunków panujących w obrębie LZDO.
Ocena skutków wariantu „zero” dla środowiska
Brak opracowania w analizowanej zlewni warunków korzystania z wód na poziomie lokalnym może
mieć zasadniczy wpływ na nieosiągnięcie przez niektóre jednolite części wód zakładanych i
wymaganych przez RDW celów środowiskowych. W wyniku braku szczegółowych norm, jakimi są
niniejsze WKW obszar zlewni pozbawiony byłby możliwości rozwoju, zachowania równowagi
bilansowej i spójności oraz dążenia do zneutralizowania lokalnych negatywnych trendów,
występujących specyficznie na terenie zlewni, a których nie ujęto w rozporządzeniu WKW regionu
wodnego.
Skala zagrożeń, procent silnie zmienionych części wód, sięgający połowy wszystkich JCWP i ich zły
stan oraz brak derogacji, wskazuje na konieczność wprowadzenia indywidualnych ograniczeń, co
autorzy projektu rozporządzenia WKW LZDO uczynili, wskazując precyzyjnie cieki lub ich odcinki dla
których rozszerzono lub zaostrzono ograniczenia w ich wykorzystaniu.
Ogólna ocena wariantu „zero” wypada niekorzystnie przede wszystkim z punktu widzenia spełnienia
celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, mniej w odniesieniu do wód podziemnych.

6.2 Opis możliwych wariantów (zapisów) alternatywnych
W celu poprawy czytelności samego aktu prawnego możliwe jest:
-

-

-

-

Dla niektórych użytkowników, w szczególności nieobeznanych z podziałem hydrograficznym
zlewni niejasne może być w których ciekach obowiązują dane ograniczenia. Można zatem
rozważyć nawiązanie do istniejącego załącznika nr 2 do projektu Rozporządzenia,
rozbudowując jego treść o elementy różnicujące odcinki cieków w zlewni, co posłuży do
wskazania zasięgu obowiązywania poszczególnych przepisów lub dodanie nowego załącznika
z oznaczonymi zlewniami cieków i jeziorami, dla których określono szczegółowe ograniczenia
w korzystaniu z wód. Przykładem takiego rozwiązania może być Ryc. 4 na str. 21 niniejszej
prognozy.
Usunięcie załącznika nr 2 do Rozporządzenia i wykorzystanie go do omówienia charakteru i
zasięgu ograniczeń w treści Uzasadnienia. Propozycja stanowi alternatywę do propozycji
zawartej w treści pierwszego tiret.
Treść paragrafu 7 włączyć jako ustęp do treści paragrafu 6. Definicja poboru bezzwrotnego
jako samodzielna jednostka redakcyjna nie ma uzasadnienia w świetle zakresu WKW
wynikającej z delegacji ustawowej, jednocześnie stanowi uzupełnienie treści ograniczenia
zamieszonego w paragrafie 6.
Wedle wcześniej opisanych wytycznych, można rozważyć rozszerzenie zasięgu ograniczenia i
zmianę sformułowania „niedopuszczalne”, mające wydźwięk kategorycznego zakazu np.
Poprzez zmianę przepisu na : „Dopuszcza się korzystanie z wód, stanowiące pobór
bezzwrotny, z wyłączeniem cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych, stanowiących
dopływy rzeki Gunicy wraz z rzeką Gunicą od jej źródeł do ujścia włącznie”. Zmiana o
charakterze istotnym merytorycznie, i mniej istotna zmianie formalnej.
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W celu uzupełnienia projektu rozporządzenia WKW LZDO można rozważyć dodanie lub rozszerzenie
następujących przepisów:
-

-

Proponuje się rozszerzenie zapisów paragrafu 6 ust.1 i objęcie obu JCWP rzeki Gunicy czyli
Gunica do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz Gunica od Rowu Wołczkowskiego do
ujścia zakazem poborów bezzwrotnych. W PGW obie JCW są zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych i objęte derogacjami. Proponowana zmiana została przytoczona
powyżej. Zmiana istotna z punktu widzenia oddziaływania pozytywnego na poprawę
potencjału wskazanych odcinków cieków istotnych wód powierzchniowych.
Proponuje się rozważyć uzupełnienie treści Uzasadnienia o uzasadnienia przyczyny
zastosowania konkretnych ograniczeń np. w zakresie poborów bezzwrotnych czy też
zapowiedzi monitoringu RZGW w Szczecinie stosowania postanowień rozporządzenia WKW
LZDO przez zobligowane ograny. Zmiana mniej istotna z punktu widzenia znaczenia dla
normy prawnej.

6.3 Analiza optymalizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW Lewobrzeżnej
Zlewni Dolnej Odry mogących poprawić jego skuteczność, czytelność, lub
stopień uwzględnienia w dokumencie zasad ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie przeprowadzonych analiz zaleca się wprowadzenie zmian do zapisów projektu
rozporządzenia WKW LZDO:
istotność

Rodzaj rekomendacji
Istotna – możliwa do wprowadzenia do projektu rozporządzenia
Istotna – możliwość wprowadzenia do projektu rozporządzenia wskazana do rozważenia
O mniejszym stopniu istotności
Niedotycząca WKW wprost

paragraf

Czego dotyczy zmiana i uzasadnienie

1

Sugeruje się rozszerzenie treści załącznika
nr 1 do Uzasadnienia które będą
wykorzystane do określenia zasięgu
obowiązywania
zastosowanych
w
projekcie rozporządzenia przepisów.
Alternatywą jest całkowita rezygnacja
z załącznika nr 2 do Rozporządzenia i
wykorzystanie jego treści, wraz z treścią
obecnego załacznika nr 1 do Uzasadnienia
w celu wyjaśnienia charakteru i zakresu
zastosowanych przepisów.

6

Proponuje się rozszerzenie zapisów
paragrafu 6 i objęcie obu odcinków rzeki
Gunicy
czyli
Gunica
do
Rowu
Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz
Gunica od Rowu Wołczkowskiego do
ujścia
całkowitym
ograniczeniem
poborów bezzwrotnych. W PGW obie JCW
są zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych i objęte derogacjami, w
związku z czym stosując zasadę
przezorności
należałoby
objąć

Proponowana zmiana
Można zmienić treść załącznika mapowego nr 2 do projektu
Rozporządenia, uzupełniając go o przebieg, charakter i
nazwę JCWP rzecznych i jeziornych. Zmianie treści załącznika
towarzyszyć może odniesienie się w paragrafie 2 do
niektórych treści opisanych w legendzie załącznika np. Dodać
ustęp 2 paragrafu 2: „Szczegółowe wymagania w zakresie
zachowania przepływu nienaruszalnego, określonego w
ustępie 1 obowiązują dla odcinków cieków, oznaczonych w
legencie załącznika nr 2 do Rozporządzenia kolorem
niebieskim i pomarańczowym“. Kolorem tym mogą byc
oznaczone odpowiednio: cieki sklasyfikowane jako naturalne
których celem środowiskowym jest osiągnięcie lub
utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód oraz odcinki
cieków, sklasyfinowane jako silnie zmienione dla których nie
zastosowano derogacji.

§ 6. 1. Korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny jest
niedopuszczalne na ciekach naturalnych i urządzeniach
wodnych będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od
źródeł do ujścia.
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6

7

-

Uzasadnienie

Uzasadnienie

ograniczeniem je obie.
Można rozważyć aby kategoryczne
sformułowanie „niedopuszczalne” w
paragrafie 6, mogoące sugerować zakaz
przeredagować w sposób sugerujący
ograniczenie.
Treść paragrafu 7 włączyć jako ustęp do
treści paragrafu 6.
Dla
niektórych
użytkowników,
w
szczególności nieobeznanych z podziałem
hydrograficznym zlewni niejasne może
być w których ciekach obowiązują dane
ograniczenia.

Można rozważyć uzupełnienie treści
Uzasadnienia o możliwe skutki zapisów
dla
użytkowników
oraz
organów,
będących stosować w przyszłości przyjęte
zapisy, np. o wskazanie możliwych decyzji
odpowiednich organów dotyczących
przeglądu pozwoleń wodno prawnych czy
rewizji i uspójnienia postanowień MPZP
gmin jeśli będzie to wymagane.

Można rozważyć rozwinięcie na końcu w
treści
uzasadnienia
zapowiedzi
monitoringu i rewizji stosowalnoiści
przepisów projektu rozporządzenia WKW
LZDO przez RZGW w Szczecinie

§ 6. 1. „Dopuszcza się korzystanie z wód, stanowiące pobór
bezzwrotny, z wyłączeniem cieków naturalnych oraz
urządzeń wodnych, stanowiących dopływy rzeki Gunicy wraz
z rzeką Gunicą od jej źródeł do ujścia włącznie”.
§ 6. 4. Zawarte w przepisach ust. 1 i 2 określenie „pobór
bezzwrotny” oznacza pobór wód powierzchniowych, przy
którym całość pobranej wody powierzchniowej nie zostaje
jednocześnie odprowadzona do tego samego zasobu, z
którego nastąpił pobór.
Można rozważyć modyfikację istniejącego załącznika
mapowego lub dodanie nowego z oznaczonymi zlewniami
cieków i jeziorami, dla których określono szczegółowe
ograniczenia w korzystaniu z wód.
ograniczenia dla poborów bezzwrotnych na rzece Gunicy
skutkują:
•
podjęciem natychmiastowych działań przez
właściwe ograny, regulujące dostęp do zasobów
wodnych poprzez wydawanie pozwoleń wodno
prawnych
i
zintegrowanych
(starostwa,
marszałkowie, RZGW) tj.: obowiązek odmowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór
bezzwrotny
dla
nowych
użytkowników,
korzystających z wód cieków określonych w
paragrafie 6. Odmowa w oparciu art. 126 Prawa
wodnego,
dotyczy
wszystkich
nowych
użytkowników,
•
podjęciem przez użytkowników wód chcących
rozpocząć korzystanie z tych wód, opracowania
operatów wodnoprawnych dostosowanych do
wymogów całkowitego zakazu wykorzystania wód
na odcinkach cieków wskazanych w paragrafie 6
tj. działalność w technologii opartej na poborach
zwrotnych.
Wskazane skutki regulacji postanowień niniejszego
Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ma za zadanie
monitorować oraz stosować jako jedno z narzędzi
weryfikacyjnej kontroli gospodarowania wodami na
podstawie między innymi art. 156 ust.1 pkt.2 Prawa
wodnego. Do podejmowanych działań monitoringowych i
kontrolnych, przewidywanych do zastosowania przez
Dyrektora RZGW w Szczecinie, będzie głównie należeć:
o
coroczna inwentaryzacja zmienionych lub
cofniętych (na mocy art. 136 ust.1 pkt 7 Prawa
wodnego) - przez właściwe do wydania pozwoleń
wodnoprawnych
organów
decyzji
administracyjnych w oparciu o art. 128 ust.5 z
uwzględnieniem skutków waloryzacji pozwoleń,
wymuszonych przez postanowienia niniejszego
Rozporządzenia – dokonywanych przez te ograny,
o
weryfikacja treści nowowydanych przez właściwe
organy
pozwoleń
wodnoprawnych,
przekazywanych do katastru wodnego na
podstawie obowiązku określonego przez art. 155
ust.1, a także ich uzasadnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem
obowiązkowych
treści,
określonych w art. 128 ust. 1 pkt. 2,7a,8,9,9a.
Brak w pozwoleniach wodnoprawnych wyjaśnień
i/lub szczegółowych parametrów, odnoszących
się do respektowania ograniczeń Rozporządzenia,
zapisanych w paragrafach 2, 4 i 7 skutkować
będzie podjęciem działań przewidzianych w art.
160 Prawa wodnego.
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6.4 Monitoring skutków realizacji postanowień projektu rozporządzenia WKW
LZDO
Zgodnie z Art. 55 ust. 5 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany
prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone w niniejszej prognozie analizy nie wykazały możliwości generowania istotnych
negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Przewiduje się natomiast
oddziaływania pozytywne. Badaniem zmian stanu środowiska w zakresie komponentów objętych
przewidywanym pozytywnym oddziaływaniem w ramach zadań statutowych zajmują się Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektor ochrony środowiska. Nie ma więc potrzeby
określania dodatkowych obowiązków w tym zakresie.
Osobnym aspektem analizowanego zagadnienia jest natomiast monitoring stosowania postanowień
analizowanego rozporządzenia. Definiując skutki realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW
LZDO, autorzy Prognozy odnieśli się do próby odpowiedzi na pytanie czy przepisy WKW są
zrozumiałe, realizowane oraz czy przynoszą spodziewane efekty – osiągnięcie wyznaczonych celów
środowiskowych części wód. Innym aspektem monitoringu jest również próba śledzenia aktualności
doboru szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze zlewni.
Cykl badania aktualności, czy też może tempa dewaluacji przepisów powinien być poprzedzony
każdorazowo wejściem w życie jednego z innych ważnych dokumentów / opracowań / planów /
dokumentacji, mogących istotnie zaważyć na zmianę oczekiwań nie tylko w stosunku do celów
środowiskowych części wód czy planów ochrony znanych i nowych form ochrony przyrody.
Do takich opracowań, poza oczywistymi jak aPGW oraz PWŚK czy WKW regionu wodnego
niewątpliwie należą:
- Plany utrzymania wód
- Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym
- Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
- Zarządzenia RDOŚ
- inne dokumenty regionalne o znaczeniu społeczno - ekonomicznym.
Ważne z punktu widzenia tych dokumentów są pojawiające się nowe trendy w strukturze
użytkowania wód, nowych lub odwrócenia hierarchii potrzeb. Aspekt społeczny może być czynnikiem
znaczącym jeśli chodzi o stopniowe zaostrzanie lub łagodzenie wprowadzonych ograniczeń, w
zależności od czynnika społecznego.
Przykładowa analiza aktualności dla nowo zdefiniowanego i przyjętego planu ochrony może polegać
na weryfikacji priorytetów w hierarchii WKW zlewni lub wystarczających ograniczeń. Wynikiem
aktualizacji może być np. wprowadzenie weryfikacją czy wprowadzeniem nowych szczegółowych
wymagań, wynikających z obecności nowych form ochrony, objętych Planem ochrony, czy też
wprowadzeniem wyjątku w obowiązującej liście priorytetów na tym obszarze lub zmianą
obowiązujących ograniczeń.
Dla obszarów Planu Utrzymania wód, gdzie zapisy PUW wskażą miejsca potencjalnego zagrożenia dla
swobodnego spływu wód w zlewni rzeki można spodziewać się konieczności korekty w treści
rozporządzenia WKW zlewni np. wprowadzenia całkowitego ograniczenia dla budowy budowli
piętrzących na wyznaczonych odcinkach rzek.
Powstanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy może okazać się bodźcem do zaostrzenia
przepisów dotyczących korzystania z wód w okresach wskazanych przez Plan, jako forma
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przeciwdziałania negatywnym trendom. Taka forma aktualizacji nie wyklucza oczywiście wydawania
Rozporządzeń Dyrektora RZGW w Szczecinie w czasach klęski żywiołowej.
Podane przykłady nie stanowią rozwinięcia metody monitoringu, zdefiniowanej w rozdziale 2.3
niniejszej Prognozy. Jednakże aspekt monitorowania wpływu nowopowstałych dokumentów może
znacząco wpłynąć na treść przyszłych Warunków korzystania z wód LZDO, a co za tym idzie na
skuteczność jej postanowień.
Szczegółowy zakres i sposób monitoringu opracowany zostanie w ramach dodatkowego opracowania
stanowiącego odrębne zadanie.
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7

ZAŁĄCZNIKI

7.1 ZAŁĄCZNIK
1
NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE

SPORZĄDZONE

W

JĘZYKU

CEL I ZAKRES PROGNOZY
Celem niniejszej prognozy jest analiza potencjalnego wpływu na środowisko skutków realizacji
postanowień projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry. W
świetle przepisów ustawy Prawo Wodne, analizowany projekt wraz z rozporządzeniem dla regionu
wodnego należą do podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania
wodami.
Podczas prac nad Prognozą skupiono się przede wszystkim na tych elementach, na które projekt
rozporządzenia WKW LZDO może mieć faktyczne i istotne oddziaływanie. Podstawą opracowania był
projekt rozporządzenia WKW LZDO oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy.
PODSTAWOWE INFORMACJE O OCENIANYM DOKUMENCIE I ZASIĘGU JEGO ODDZIAŁYWANIA
Przedstawiony do oceny projekt rozporządzenia WKW LZDO składa się z pięciu rozdziałów,
zawierających w sumie osiem paragrafów określających:
•
•
•

szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wynikające
z ustalonych celów środowiskowych;
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry;
ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry lub jej części,
niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki:
•
•

Załącznik 1. - Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar
LZDO;
Załącznik 2. - Graficzne przedstawienie granic LZDO.

Integralną częścią rozporządzenia jest uzasadnienie, które stanowi wyjaśnienie oraz umotywowanie
przyjętych w dokumencie środków i rozwiązań. Uzasadnienie zawiera również załącznik w postaci
wykazu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych i jeziornych w obrębie zlewni.
Zgodnie z podziałem administracyjnym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry leży w zachodniej części
województwa zachodniopomorskiego, w obrębie powiatu polickiego oraz m. Szczecin. Zlewnia swoim
zasięgiem obejmuje całą powierzchnię gminy Dobra (Szczecińska), 86% powierzchni gminy Police
(obszar wiejski), 51% m. Police, 47% gminy Kołbaskowo, 28% gminy Nowe Warpno oraz 12%
powierzchni m. Szczecin.
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Lokalizacja zlewni na tle granic kraju i podstawowych jednostek hydrograficznych oraz administracyjnych

OCENA ZAPISÓW DOKUMENTU ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Miejsce analizowanego rozporządzenia w hierarchii dokumentów uczestniczących w procesie
kształtowania zasobów wodnych należy ocenić jako ważne w kontekście skali i precyzyjności
dokumentu. Przeprowadzona analiza merytoryczna oraz prawna wskazują, że analizowany projekt
aktu prawa miejscowego dostosowuje obecnie obowiązującą normę do specyfiki obszaru zlewni, na
co wskazuje zmiana w sposobie obliczania przepływu nienaruszalnego czy wskazanie konkretnych
odcinków cieków, na których obowiązywać mają dodatkowe ograniczenia.
Projekt rozporządzenia WKW LZDO przyczyni się do ograniczania presji powodujących zagrożenie
osiągnięcia celów środowiskowych poszczególnych jednolitych części wód zlewni, jak również
zoptymalizuje efektywność ekologiczną działań określonych w planie gospodarowania wodami i
ukierunkowanych na likwidacje skutków tych presji.
Zidentyfikowane oddziaływania wdrożenia ustaleń projektu rozporządzenia WKW LZDO na
poszczególne komponenty środowiska w przeważającej części będą miały charakter pozytywny
o istotnym natężeniu. Będą to najczęściej oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio
i długoterminowe o stałym charakterze.
Jak należało się spodziewać najwięcej istotnych pozytywnych oddziaływań bezpośrednich i
pośrednich zidentyfikowano na wody, elementy przyrodnicze i człowieka. Biotyczne elementy
środowiska będą poddane istotnym pozytywnym oddziaływaniom pośrednim, najczęściej w
perspektywie średnio i długoterminowej.
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Możliwe lokalne negatywne oddziaływania, jednak o małej istotności związane są z aspektami
ekonomicznymi dla gospodarczego wykorzystania wód.
Prognozowane oddziaływania na aspekty gospodarczego wykorzystania wód są nieuniknione i w
kontekście pozytywnych skutków dla pozostałych elementów środowiska, które przyniesie wdrożenie
ustaleń WKW stanowią marginalny element oddziaływania projektu rozporządzenia WKW LZDO.
Przeprowadzone analizy pozwoliły jednoznacznie wykluczyć możliwość wystąpienia negatywnych
oddziaływań na środowisko po stronie Niemieckiej. Tym samym nie zidentyfikowano oddziaływań
transgranicznych, które wymagałyby wdrożenia tzw. procedury oceny oddziaływania
transgranicznego.
ANALIZA WARIANTOWA ORAZ REKOMENDACJE
Punktem wyjścia do oceny wariantu „zero”, tj. odstąpienia od sporządzenia i przyjęcia warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, jest określenie konsekwencji wymagań
prawnych w tym zakresie.
Obowiązek sporządzenia przez dyrektorów RZGW projektu warunków dla zlewni wynika wprost
z dyspozycji Prawa wodnego a pośrednio ze sposobu implementacji RDW do prawodawstwa
polskiego, bowiem ramowe działania na rzecz polityki wodnej państw UE mają znaleźć
odzwierciedlenie w szczegółowych działaniach służących osiągnięciu celów środowiskowych
wymaganych przez RDW. W Polsce spośród szeregu zadań, jakie w toku wdrażania RDW
zdefiniowano i przyjęto za najskuteczniejsze kluczowe miejsce pełni przygotowywanie dokumentów
planistycznych, na które składają się m. in. rozporządzenia WKW na różnych poziomach wraz z
Planem gospodarowania wodami, Programem wodno środowiskowym kraju. Analizowane warunki w
skali zlewni stanowią element planowania gospodarowania wodami, z przypisanymi im celami.
Niewypełnienie nakazu ustawodawczego oznacza, zatem działanie nie tylko wbrew samej ustawie
Prawo wodne, ale także wbrew założeniom RDW.
Rezygnacja z ustalenia WKW w zlewni pociągałaby za sobą również zagrożenia związane z innymi
dokumentami rangi regionalnej i lokalnej. Brak, rozporządzenia WKW jako elementu odwoławczego
dla tych dokumentów, w szczególności dla aktów planistycznych i decyzji administracyjnych,
spowodowałoby istotną dysproporcję w udziale zagadnień środowiskowych na proces podejmowania
decyzji właściwych organów. Warto podkreślić, że przepisy wprowadzone w WKW RW DOiPZ nie
stanowią wystarczającego szczegółowego uzasadnienia dla lokalnych warunków panujących w
obrębie LZDO.
Ocena skutków wariantu „zero” dla środowiska
Brak opracowania w analizowanej zlewni warunków korzystania z wód na poziomie lokalnym może
mieć zasadniczy wpływ na nieosiągnięcie przez niektóre jednolite części wód zakładanych i
wymaganych przez RDW celów środowiskowych. W wyniku braku szczegółowych norm, jakimi są
niniejsze WKW obszar zlewni pozbawiony byłby możliwości rozwoju, zachowania równowagi
bilansowej i spójności oraz dążenia do zneutralizowania lokalnych negatywnych trendów,
występujących specyficznie na terenie zlewni, a których nie ujęto w rozporządzeniu WKW regionu
wodnego.
Skala zagrożeń, procent silnie zmienionych części wód, sięgający połowy wszystkich JCWP i ich zły
stan oraz brak derogacji, wskazuje na konieczność wprowadzenia indywidualnych ograniczeń, co
autorzy projektu rozporządzenia WKW LZDO uczynili, wskazując precyzyjnie cieki lub ich odcinki dla
których rozszerzono lub zaostrzono ograniczenia w ich wykorzystaniu.
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Ogólna ocena wariantu „zero” wypada niekorzystnie przede wszystkim z punktu widzenia spełnienia
celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, mniej w odniesieniu do wód podziemnych.
Do przeanalizowanych w prognozie, możliwych do zastosowania optymalizacji dla niektórych zapisów
rozporządzenia należą:
-

-

-

-

-

-

Dla niektórych użytkowników, w szczególności nieobeznanych z podziałem hydrograficznym
zlewni niejasne może być w których ciekach obowiązują dane ograniczenia. Można zatem
rozważyć nawiązanie do istniejącego załącznika nr 2 do projektu Rozporządzenia,
rozbudowując jego treść o elementy różnicujące odcinki cieków w zlewni, co posłuży do
wskazania zasięgu obowiązywania poszczególnych przepisów lub dodanie nowego załącznika
z oznaczonymi zlewniami cieków i jeziorami, dla których określono szczegółowe ograniczenia
w korzystaniu z wód. Przykładem takiego rozwiązania może być Ryc. 4 na str. 21 niniejszej
prognozy.
Usunięcie załącznika nr 2 do Rozporządzenia i wykorzystanie go do omówienia charakteru i
zasięgu ograniczeń w treści Uzasadnienia. Propozycja stanowi alternatywę do propozycji
zawartej w treści pierwszego tiret.
Treść paragrafu 7 włączyć jako ustęp do treści paragrafu 6. Definicja poboru bezzwrotnego
jako samodzielna jednostka redakcyjna nie ma uzasadnienia w świetle zakresu WKW
wynikającej z delegacji ustawowej, jednocześnie stanowi uzupełnienie treści ograniczenia
zamieszonego w paragrafie 6.
Wedle wcześniej opisanych wytycznych, można rozważyć rozszerzenie zasięgu ograniczenia i
zmianę sformułowania „niedopuszczalne”, mające wydźwięk kategorycznego zakazu np.
Poprzez zmianę przepisu na: „Dopuszcza się korzystanie z wód, stanowiące pobór
bezzwrotny, z wyłączeniem cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych, stanowiących
dopływy rzeki Gunicy wraz z rzeką Gunicą od jej źródeł do ujścia włącznie”. Zmiana o
charakterze istotnym merytorycznie, i mniej istotna zmianie formalnej.
Proponuje się rozszerzenie zapisów paragrafu 6 ust.1 i objęcie obu JCWP rzeki Gunicy czyli
Gunica do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz Gunica od Rowu Wołczkowskiego do
ujścia zakazem poborów bezzwrotnych. W PGW obie JCW są zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych i objęte derogacjami. Proponowana zmiana została przytoczona
powyżej. Zmiana istotna z punktu widzenia oddziaływania pozytywnego na poprawę
potencjału wskazanych odcinków cieków istotnych wód powierzchniowych.
Proponuje się rozważyć uzupełnienie treści Uzasadnienia o uzasadnienia przyczyny
zastosowania konkretnych ograniczeń np. w zakresie poborów bezzwrotnych czy też
zapowiedzi monitoringu RZGW w Szczecinie stosowania postanowień rozporządzenia WKW
LZDO przez zobligowane ograny. Zmiana mniej istotna z punktu widzenia znaczenia dla
normy prawnej.

Efektem powyższych rozważań są rekomendacje w zakresie modyfikacji zapisów rozporządzenia
w sposób określony w poniższej tabeli:
istotność

Rodzaj rekomendacji
Istotna – możliwa do wprowadzenia w projekcie rozporządzenia
Istotna – możliwość wprowadzenia do projektu rozporządzenia wskazana do rozważenia
O mniejszym stopniu istotności
Niedotycząca WKW wprost

paragraf

Czego dotyczy zmiana i uzasadnienie

Proponowana zmiana
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1

6

6

7

-

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Sugeruje się rozszerzenie treści załącznika
nr 1 do Uzasadnienia, które będą
wykorzystane do określenia zasięgu
obowiązywania
zastosowanych
w
projekcie rozporządzenia przepisów.
Alternatywą jest całkowita rezygnacja
z załłącznika nr 2 do Rozporządzenia i
wykorzystanie jego treści, wraz z treścią
obecnego załacznika nr 1 do Uzasadnienia
w celu wyjaśnienia charakteru i zakresu
zastosowanych przepisów.

Proponuje się rozszerzenie zapisów
paragrafu 6 i objęcie obu odcinków rzeki
Gunicy
czyli
Gunica
do
Rowu
Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz
Gunica od Rowu Wołczkowskiego do
ujścia
całkowitym
ograniczeniem
poborów bezzwrotnych. W PGW obie JCW
są zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych i objęte derogacjami, w
związku z czym stosując zasadę
przezorności
należałoby
objąć
ograniczeniem je obie.
Można rozważyć aby kategoryczne
sformułowanie „niedopuszczalne” w
paragrafie 6, mogoące sugerować zakaz
przeredagować w sposób sugerujący
ograniczenie.
Treść paragrafu 7 włączyć jako ustęp do
treści paragrafu 6.
Dla
niektórych
użytkowników,
w
szczególności nieobeznanych z podziałem
hydrograficznym zlewni niejasne może
być w których ciekach obowiązują dane
ograniczenia.

Można rozważyć uzupełnienie treści
Uzasadnienia o możliwe skutki zapisów
dla
użytkowników
oraz
organów,
będących stosować w przyszłości przyjęte
zapisy, np. o wskazanie możliwych decyzji
odpowiednich organów dotyczących
przeglądu pozwoleń wodno prawnych czy
rewizji i uspójnienia postanowień MPZP
gmin jeśli będzie to wymagane.

Można rozważyć rozwinięcie na końcu w
treści
uzasadnienia
zapowiedzi
monitoringu i rewizji stosowalnoiści
przepisów projektu rozporządzenia WKW
LZDO przez RZGW w Szczecinie

Można zmienić treść załącznika mapowego nr 2 do projektu
Rozporządenia, uzupełniając go o przebieg, charakter i
nazwę JCWP rzecznych i jeziornych. Zmianie treści załącznika
towarzyszyć może odniesienie się w paragrafie 2 do
niektórych treści opisanych w legendzie załącznika np. Dodać
ustęp 2 paragrafu 2: „Szczegółowe wymagania w zakresie
zachowania przepływu nienaruszalnego, określonego w
ustępie 1 obowiązują dla odcinków cieków, oznaczonych w
legencie załącznika nr 2 do Rozporządzenia kolorem
niebieskim i pomarańczowym“. Kolorem tym mogą byc
oznaczone odpowiednio: cieki sklasyfikowane jako naturalne
których celem środowiskowym jest osiągnięcie lub
utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód oraz odcinki
cieków, sklasyfinowane jako silnie zmienione dla których nie
zastosowano derogacji.

§ 6. 1. Korzystanie z wód stanowiące pobór bezzwrotny jest
niedopuszczalne na ciekach naturalnych i urządzeniach
wodnych będących dopływami rzeki Gunicy na odcinku od
źródeł do ujścia.

§ 6. 1. „Dopuszcza się korzystanie z wód, stanowiące pobór
bezzwrotny, z wyłączeniem cieków naturalnych oraz
urządzeń wodnych, stanowiących dopływy rzeki Gunicy wraz
z rzeką Gunicą od jej źródeł do ujścia włącznie”.
§ 6. 4. Zawarte w przepisach ust. 1 i 2 określenie „pobór
bezzwrotny” oznacza pobór wód powierzchniowych, przy
którym całość pobranej wody powierzchniowej nie zostaje
jednocześnie odprowadzona do tego samego zasobu, z
którego nastąpił pobór.
Można rozważyć modyfikację istniejącego załącznika
mapowego lub dodanie nowego z oznaczonymi zlewniami
cieków i jeziorami, dla których określono szczegółowe
ograniczenia w korzystaniu z wód.
ograniczenia dla poborów bezzwrotnych na rzece Gunicy
skutkują:
•
podjęciem natychmiastowych działań przez
właściwe ograny, regulujące dostęp do zasobów
wodnych poprzez wydawanie pozwoleń wodno
prawnych
i
zintegrowanych
(starostwa,
marszałkowie, RZGW) tj.: obowiązek odmowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór
bezzwrotny
dla
nowych
użytkowników,
korzystających z wód cieków określonych w
paragrafie 6. Odmowa w oparciu art. 126 Prawa
wodnego,
dotyczy
wszystkich
nowych
użytkowników,
•
podjęciem przez użytkowników wód chcących
rozpocząć korzystanie z tych wód, opracowania
operatów wodnoprawnych dostosowanych do
wymogów całkowitego zakazu wykorzystania wód
na odcinkach cieków wskazanych w paragrafie 6
tj. działalność w technologii opartej na poborach
zwrotnych.
Wskazane skutki regulacji postanowień niniejszego
Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ma za zadanie
monitorować oraz stosować jako jedno z narzędzi
weryfikacyjnej kontroli gospodarowania wodami na
podstawie między innymi art. 156 ust.1 pkt.2 Prawa
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wodnego. Do podejmowanych działań monitoringowych i
kontrolnych, przewidywanych do zastosowania przez
Dyrektora RZGW w Szczecinie, będzie głównie należeć:
o
coroczna inwentaryzacja zmienionych lub
cofniętych (na mocy art. 136 ust.1 pkt 7 Prawa
wodnego) - przez właściwe do wydania pozwoleń
wodnoprawnych
organów
decyzji
administracyjnych w oparciu o art. 128 ust.5 z
uwzględnieniem skutków waloryzacji pozwoleń,
wymuszonych przez postanowienia niniejszego
Rozporządzenia – dokonywanych przez te ograny,
o
weryfikacja treści nowowydanych przez właściwe
organy
pozwoleń
wodnoprawnych,
przekazywanych do katastru wodnego na
podstawie obowiązku określonego przez art. 155
ust.1, a także ich uzasadnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem
obowiązkowych
treści,
określonych w art. 128 ust. 1 pkt. 2,7a,8,9,9a.
Brak w pozwoleniach wodnoprawnych wyjaśnień
i/lub szczegółowych parametrów, odnoszących
się do respektowania ograniczeń Rozporządzenia,
zapisanych w paragrafach 2, 4 i 7 skutkować
będzie podjęciem działań przewidzianych w art.
160 Prawa wodnego.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU WDRAŻANIA USTALEŃ DOKUMENTU
Zgodnie z Art. 55 ust. 5 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany
prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone w niniejszej prognozie analizy nie wykazały możliwości generowania istotnych
negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Przewiduje się natomiast
oddziaływania pozytywne. Badaniem zmian stanu środowiska w zakresie komponentów objętych
przewidywanym pozytywnym oddziaływaniem w ramach zadań statutowych zajmują się Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektor ochrony środowiska. Nie ma więc potrzeby
określania dodatkowych obowiązków dla RZGW w tym zakresie.
Osobnym aspektem analizowanego zagadnienia jest natomiast monitoring wdrażania postanowień
analizowanego rozporządzenia. Definiując skutki realizacji zapisów projektu rozporządzenia WKW
LZDO, autorzy Prognozy odnieśli się do próby odpowiedzi na pytanie czy przepisy WKW są
zrozumiałe, realizowane oraz czy przynoszą spodziewane efekty – osiągnięcie wyznaczonych celów
środowiskowych części wód. Innym aspektem monitoringu jest również próba śledzenia aktualności
doboru szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze zlewni.
Proponuje się wyróżnić dwa zasadnicze cykle ocen, powiązane z długookresowymi zbiorami danych,
do których zaliczyć można:
- 6 letni cykl sporządzania strategii, planów, programów działań, warunków korzystania z wód
regionu wodnego i innych dokumentacji powiązanych z długoterminowym planowaniem w
gospodarowaniu wodami wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej;
- 3 letni cykl monitorowania rocznych sprawozdań ze stanu środowiska sporządzanych przez WIOŚ,
nowowydanych pozwoleń wodnoprawnych, ewentualnych weryfikacji istniejących pozwoleń
wodnoprawnych, wydanych stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, ewentualnych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Aby ocenić skutki postanowień projektu rozporządzenia WKW LZDO na wyznaczone cele
środowiskowe oraz ich uszczegółowienie, którymi mogą być wprowadzane szczegółowe wymagania
dla zlewni, proponuje się zbadanie realizacji wymagań a następnie zestawienie tak uzyskanych
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wyników z ograniczeniami. Łącznie ze szczegółowymi wymaganiami i/lub priorytetami w korzystaniu
z wód ograniczenia można zestawić w pary wzajemnie oddziałujących i uzupełniających się
przepisów, razem tworzących pewną normę, która należałoby poddać ocenie. Ocena ta powinna
mieć wymiar jakościowy oraz ilościowy, odpowiednio do badanych par środków.
WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY
Projekt analizowanego rozporządzenia w swej zawartości nie porusza i nie zawiera propozycji
nowych, zupełnie dotąd niezbadanych rozwiązań lub uregulowań, wyznaczając szczegółowe ramy
korzystania z wód na terenie zlewni. Dlatego w tym kontekście autorzy nie napotkali istotnych
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Niemniej gospodarka i ochrona wód wciąż są dziedzinami aktywnych badań i analiz w kontekście
interakcji działalności człowieka i szeroko pojętego środowiska. Wszystkie dokonane w niniejszym
dokumencie analizy i eksperckie oceny potencjalnych oddziaływań zastosowanych przepisów na
osiągnięcie celów środowiskowych przez wody, jak również propozycje zapisów alternatywnych,
mających na celu uzupełnienie projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód LZDO, zostały oparte o najbardziej aktualne dane, gromadzone na potrzeby sporządzenia
rozporządzenia oraz innych dostępnych źródeł.
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7.2 ZAŁĄCZNIK 2 - INFORMACJE O ZESPOLE AUTORSKIM
mgr inż. Łukasz Szkudlarek - wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska. Laureat nagrody dla najlepszych
absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego. Laureat nagrody dla najlepszych absolwentów
wydziału inżynierii środowiska. Jest członkiem stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl). Wieloletnie
doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji ochrony środowiska. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania
kontraktami na inwestycje wg międzynarodowych procedur UE, Bank Światowy, - FIDIC oraz z Prawa Ochrony Środowiska
na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
przygotowania dokumentacji i analiz środowiskowych oraz w zakresie ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
mgr Waldemar Bernatowicz – wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania i ochrony środowiska geograficznego.
Student studium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.
Specjalizacja w zakresie ochrony wód. Autor i współautor raportów i prognoz oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych. Laureat nagrody dla najlepszych absolwentów w dziedzinie
ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego 2005. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Federalnej Niemieckiej Fundacji
Ochrony Środowiska. Członek stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.
mgr Anna Jagiełło – Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada wykształcenie
wyższe z zakresu geologii, specjalizacja hydrogeologia. Odbyła studia podyplomowe z zakresu Legislacji i Prawa ochrony
środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Systemów
informacji geograficznej w ramach CKU Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni specjalista w Wydziale Planowania
Gospodarowania Wodami i Zasobów Wodnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, uczestnik grup
roboczych ds. presji i części wód w I cyklu planowania RDW, utworzonych przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
ekspert II stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dziedzinie „Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom/zabezpieczenia
przeciwpowodziowe”.
mgr Magdalena Sokołowska – Wykształcenie wyższe w zakresie Biologii. W 2007 ukończyła Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie na kierunku Biologia, specjalność: biologia środowiskowa w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody.
Praca magisterska w zakresie temat flory i roślinności łąkowej w warunkach wieloletniego użytkowania rolniczego
kompleksów torfowisk niskich. Autorka i współautorka opracowań środowiskowych, w tym inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prognoz oddziaływania na
środowisko dla dokumentów strategicznych różnego szczebla.
mgr inż. Katarzyna Poddębniak - Hałada - absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kierunku
geografia (specjalizacja: kartografia) Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów inżynierskich na kierunku gospodarka
przestrzenna, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka
i współautorka raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych, dokumentów strategicznych, a
także tekstów do publikacji kartograficznych oraz turystycznych.
Katarzyna Tokarczyk - Dorociak – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Od października 2003
roku adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Laureatka nagrody fundacji
im. Macieja Nowickiego na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska (2003 r.).
Ukończyła ochronę środowiska na Akademii Rolniczej z wyróżnieniem (część programu studiów realizowała na
Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus). W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe „Urbanistyka i
planowanie przestrzenne” – Politechnika Wrocławska. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży
zagranicznych (półroczny staż w Fundacji Euronatur w Bonn – tematyka europejska polityka ochrony środowiska, Niemcy,
miesięczny staż nt.: „Programowanie i wydatkowanie funduszy strukturalnych w Saksonii” (Saksońskie Ministerstwo
Środowiska i Rolnictwa, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Saksoński Bank Odbudowy, Prezydium Rządu Powiatu
Chemnitz) oraz pracy zawodowej w Europejskim Centrum Proekologicznym. Jest członkiem założycielem stowarzyszenia
Środowisko dla Środowiska.
mgr Tomasz Zielski - Ukończył Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geologia ze specjalnością
hydrogeologia. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie geologii górniczej. Uprawnienia
hydrogeologiczne nadane przez Ministra Środowiska nr V-1600. Uprawnienia geologa górniczego Wyższego Urzędu
Górniczego nr Z-957. Uprawnienia geologiczno-inżynierskie nadane przez Ministra Środowiska nr VII-1486.
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