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PLANOWANIE W GOSPODAROWANIU WODAMI
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU
DZIAŁANIA RZGW SZCZECIN
Krótko o nas, czyli abc RZGW SZCZECIN
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (podobnie jak pozostałych 6 tego typu jednostek w Polsce) jest państwową jednostką budżetową, która powołana została w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami. Główną rolą RZGW jest zarządzanie wodami na obszarze nadzorowanych zlewni w celu zapewnienia
ludności wody pitnej odpowiedniej jakości, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią
i suszą, zapewnienia wody dla przemysłu, żeglugi i energetyki wodnej oraz administrowanie rzekami i kanałami
w imieniu Skarbu Państwa. Regionalny Zarząd wykonuje zadania dyrektora Regionalnego Zarządu, który jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Uproszczony schemat organizacji gospodarki wodnej w Polsce – stan istniejący (od 1.07.2006 r.)

Regionalny Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DzU z 2005 r.,
Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (DzU z 2006 r., Nr 126, poz. 878) oraz Zarządzenia nr 90 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
RZGW Szczecin posiada dwa zarządy zlewni:
– Dolnej Odry z siedzibą w Szczecinie, któremu podlegają 4 nadzory wodne (w Szczecinie-Podjuchach, Widuchowej, Gozdowicach i Słubicach);
– Rzek Przymorza Zachodniego w Koszalinie z siedzibą w Szczecinie.
Jednostki te, jako jednostki terenowe, wykonują zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie administrowanych wód powierzchniowych oraz zarządzaniem i utrzymaniem istniejących na tych wodach budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych.
W administracji RZGW Szczecin znajdują się następujące śródlądowe drogi wodne:
• rzeka Odra na odcinku granicznym – 161,7 km,
• rzeka Odra Wschodnia – 26,4 km (wraz z bocznymi odgałęzieniami),
• rzeka Odra Zachodnia – 36,6 km (wraz z bocznymi odgałęzieniami),
• rzeka Regalica – 11,1 km (wraz z bocznymi odgałęzieniami),
• rzeka Parnica – 1,6 km,
• przekopy: Parnicki – 1,3 km i Klucz-Ustowo 2,8 km,
• jezioro Dąbie – 56 km ,
a także inne wody powierzchniowe:
• jeziora graniczne: Myśliborskie Wielkie i Stolsko,
• rzeki: Myśliborka i Studnica.
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Rzeka Odra od ujścia Nysy Łużyckiej w km 542,4 do m. Widuchowa w km 704,1 jest rzeką graniczną, stanowiącą
granicę polsko-niemiecką. Dalej granica państwowa przebiega rzeką Odrą Zachodnią od km 0,0 (m. Widuchowa)
do km 17,1, skąd przechodzi na ląd. W utrzymaniu granicznego odcinka rzeki Odry Zarząd nasz ściśle współpracuje z Urzędem Wodno-Żeglugowym w Eberswalde oraz Dyrekcją Wodno-Żeglugową Wschód w Magdeburgu.
Rzeki administrowane przez RZGW Szczecin są ciekami swobodnie płynącymi, stąd ich zabudowę stanowią
głównie budowle regulacyjne. Są to: ostrogi, opaski, przetamowania, poprzeczki, tamy podłużne, ubezpieczenia
brzegowe.
RZGW Szczecin administruje w imieniu Skarbu Państwa również budowlami stanowiącymi zaplecze techniczno-eksploatacyjne dla służb terenowych w nadzorach wodnych, a także urządzeniami związanymi z żeglugą, tj. nabrzeżami, dalbami cumowniczymi, pomostami. W utrzymaniu Zarządu są także śluzy (na Kanale Marwice-Gartz), wał kierujący w m. Słubice oraz jaz znajdujący się na rzece Odra Zachodnia (km 0,0).

Coś o „naszych ziemiach”,
czyli charakterystyka obszaru działania RZGW Szczecin
Obszarem działania RZGW Szczecin jest region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region
wodny Ücker (Uecker). Obszar ten to: Pobrzeże Szczecińskie, zachodnia część Pobrzeża Koszalińskiego oraz Pojezierze Zachodniopomorskie. Wysunięte w kierunku południowo-zachodnim niewielkie części obszaru położone są na terenie Pojezierza Lubuskiego.
Hydrograficznie obszar regionu stanowi część dorzecza Odry od ujścia Nysy
Region wodny – część obszaru
Łużyckiej do ujścia do Roztoki Odrzańskiej (bez dorzecza Warty) wraz z polską
dorzecza wyodrębniona na podczęścią Zalewu Szczecińskiego oraz obszar dorzecza rzek Przymorza Zachodniego
stawie kryterium hydrograficzneod zachodniej granicy państwa po zlewnię rzeki Wieprzy wraz z bezpośrednimi
go na potrzeby gospodarowania
zlewniami Morza Bałtyckiego, pomiędzy zlewniami rzek Wieprza i Słupia. W obzasobami wodnymi.
szarze działania RZGW Szczecin znajduje się również niewielka część położonego
głównie po stronie niemieckiej dorzecza rzeki Ücker (Uecker).
Administracyjnie obszar działania RZGW Szczecin położony jest w obrębie trzech województw: zachodniopomorskiego (87%), lubuskiego (7%) i pomorskiego (6%). Cała powierzchnia obszaru działania wynosi 20 404 km .
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Zasoby wodne i korzystanie z wód
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Zasoby wód powierzchniowych na obszarze działania RZGW Szczecin wynoszą blisko 16 000 mln m , co stanowi około 16% łącznych zasobów wód powierzchniowych całego kraju. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych określono dla powierzchni 16 349,2 km (co stanowi 80% obszaru regionu), na 1 782 416 m /d. Dla części
obszaru, dla której nie ustalono zasobów dyspozycyjnych, oszacowano perspektywiczne zasoby wód podziemnych na 444 500 m /d.
Ogółem pobór wody na obszarze działania RZGW Szczecin wynosi 1547,2 mln m /r., co stanowi 14% poboru
krajowego. W strukturze zużycia wody największy udział ma przemysł – 1436,4 mln m /r. (92,8%). Na cele komunalne przypada 103 mln m /r. (0,6%).
Wody powierzchniowe w regionie wykorzystywane
są do wielu celów. Najważniejsze z nich to korzystanie
z wód dla potrzeb:
• komunalnych i gospodarczych dla miasta Szczecina.
Potrzeby te w ponad 90% pokrywa ujęcie wody z jeziora Miedwie. Drugim ujęciem wód powierzchniowych dla Szczecina jest ujęcie Kurów, pobierające wody z odnogi Odry Zachodniej – Kanału Kurowskiego.
Obecnie, z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na
wodę, traktowane jest jako ujęcie rezerwowe;
• przemysłu — do celów technologicznych i chłodniczych. W regionie łącznie znajduje się ponad 100 takich ujęć, część z nich aktualnie nie jest użytkowana;
• rolnictwa — głównie do nawodnień oraz stawów
rybnych. Łącznie w regionie znajduje się około 100
ujęć do nawodnień rolniczych, choć znaczna ich
część jest aktualnie nieczynna. Wykorzystanie wód
dla potrzeb stawów rybnych (jest ich łącznie około
500) jest również znaczącą formą użytkowania wód
w regionie. Najwięcej stawów zlokalizowanych jest
w zlewniach rzek Parsęta i Wieprza;
• energetyki wodnej – dla potrzeb małych elektrowni
wodnych, zlokalizowanych głównie na rzekach: Parsęta, Radew i Rega. Aktualnie w regionie znajduje się
łącznie około 65 czynnych elektrowni wodnych tego Stan rozpoznania zasobów dyspozycyjnych wód podtypu.
ziemnych na obszarze RZGW Szczecin
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• rybactwa i wędkarstwa w obwodach rybackich. Rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych w regionie odbywa się w 296 obwodach
rybackich. Wody powierzchniowe regionu są pod
tym względem wodami bardzo atrakcyjnymi, z uwagi
na różnorodność typów oraz niski poziom ich zdegradowania. Przeważającą część obwodów użytkują
rybacko poszczególne okręgi Polskiego Związku
Wędkarskiego.
Wody podziemne, ze względu na ich dobrą jakość, wykorzystywane są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Ogółem w regionie zlokaliŁabędzia rodzina na jeziorze Dąbie
zowanych jest około 1200 ujęć wód podziemnych tego
typu. Największe ilości wody podziemnej (powyżej 10 000 m /d) pobiera się z ujęć wód zaopatrujących miasta:
Koszalin, Kołobrzeg, Stargard Szczeciński i Świnoujście. Ponadto wody podziemne wykorzystywane są do: nawadniania upraw (rolniczych, ogrodniczych, szkółek leśnych, ogrodów działkowych), zasilania kąpielisk miejskich,
podlewania zieleni, celów chłodniczych i technologicznych zakładów przemysłowych oraz jako zabezpieczenie
przeciwpożarowe i awaryjne. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w regionie wynosi około 80 mln dm /r.
Administrowane przez RZGW Szczecin śródlądowe drogi wodne intensywnie wykorzystywane są przez
żeglugę śródlądową. Spośród tych dróg blisko 100 km to drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym, z najwyższą w kraju Vb klasą żeglowności. Żegluga na większości dróg wodnych odbywa się przez całą dobę.
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Ochrona wód
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód na obszarze działania RZGW Szczecin są zanieczyszczenia punktowe oraz obszarowe. Znaczącymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są zrzuty
ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Średnia ilość odprowadzanych ścieków komunalnych wynosi
około 77 mln m /r. Zakłady produkcyjne odprowadzają do wód powierzchniowych lub do gruntu ponad 1400
mln m /r. ścieków (w tym wód chłodniczych), z których około 98% jest oczyszczanych.
Na obszarze działania RZGW Szczecin funkcjonuje 438 oczyszczalni ścieków, z czego 74 to oczyszczalnie komunalne, 251 wiejskie, a 113 przemysłowe. Z wymienionych oczyszczalni 406 zlokalizowanych jest w województwie zachodniopomorskim, 20 w województwie pomorskim, natomiast 12 w lubuskim.
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Ochrona przeciwpowodziowa
Na odcinku Odry znajdującym się na obszarze RZGW Szczecin groźne powodzie letnie należą do rzadkości
i tylko sporadycznie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. Dużym zagrożeniem są natomiast zimowe
powodzie zatorowe, dlatego też konieczne są zimowe akcje lodołamania. Akcje te prowadzone są przez polską
i niemiecką administrację granicznego odcinka rzeki Odry, a RZGW Szczecin sprawuje kierownictwo techniczne wspólnych przedsięwzięć.
Zjawiska powodziowe występują również w rejonach ujściowych rzek przymorskich, w niektórych miejscach
ich środkowego biegu i częściowo na niektórych dopływach rzeki Odry. Zagrożenie powodziowe na tych obszarach przybiera postać powodzi roztopowo-opadowych w okresie późnej zimy i wczesnej wiosny. Częstym i bardzo groźnym zjawiskiem jest nakładanie się powodzi cofkowych z powodziami roztopowymi i opadowymi.

Żegluga śródlądowa
RZGW w Szczecinie administruje śródlądowymi drogami wodnymi od km 542,4 rzeki Odry (ujście Nysy
Łużyckiej) do granic z wewnętrznymi wodami morskimi w Szczecinie. Na poszczególnych odcinkach administrowane drogi wodne mają następujące klasy żeglowności:
• Odra od km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej) do km 617,6 (ujście Warty) – II klasę,
• Odra od km 617,6 do km 697,0 (kanał Schwedt) – III klasę,
• Odra od km 697,0 do km 704,1 (m. Widuchowa) oraz Odra Wschodnia, Odra Zachodnia, jezioro Dąbie
i pozostałe śródlądowe drogi wodne – Vb klasę.
Na granicznym odcinku rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 żegluga odbywa się przez całą dobę. Na pozostałych drogach wodnych żegluga nocna nie jest dopuszczoJednostka pływająca przy nabrzeżu postojowym
na, tj. odbywać się może jedynie w warunkach dziennych.
Poprzez połączenia kanałowe: Odra-Szprewa (na km 553,4
rz. Odry); Odra-Hawela (na km 667,2 rz. Odry); Hohensaaten-Friedrichsthal (na km 3,0 rz. Odry Zachodniej) droga
wodna Odry łączy się z zachodnioeuropejską siecią śródlądowych dróg wodnych.
Obecnie w RZGW Szczecin prowadzone są zaawansowane prace nad opracowaniem elektronicznego informatora
żeglownych dróg śródlądowych. Elektroniczny informator
dróg wodnych obejmować będzie graniczny, dolny i ujściowy odcinek Odry, które stanowią najintensywniej wykorzystywaną drogę wodną dla statków w ruchu krajowym
i międzynarodowym.
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Informator zawierać będzie dane dotyczące aktualnych warunków nawigacyjnych na Odrze, tym samym
usprawni i ułatwi żeglugę śródlądową (towarową, pasażerską i sportowo-turystyczną). Dzięki obszernej aktualizacji danych zmniejszy się ryzyko kolizji statków, które powodowały zagrożenie dla środowiska naturalnego
(np. poprzez wyciek paliwa), co zwiększy bezpieczeństwo na szlakach żeglownych.
Żegluga śródlądowa jest proekologiczną gałęzią transportu wodnego ze względu na swoje specyficzne zalety, m.in. niską energochłonność, dużą nośność i ładowność statków. Ocenia się, że czynniki te spowodują, iż
transport wodny stanie się w perspektywie kilku lat strategicznym rodzajem przewozu w europejskim systemie
transportowym.

Turystyka, czyli co warto zobaczyć
Obszar działania RZGW Szczecin to rozległe równiny,
pagórkowate tereny pojezierzy i duże akweny, jak Zalew
Szczeciński, jeziora Dąbie i Miedwie oraz oddzielające
Zalew Szczeciński od Zatoki Pomorskiej wyspy. Jedną
z nich jest wyspa Wolin, wyróżniająca się niezwykle
urozmaiconym krajobrazem. Z wydmami, torfowiskami,
okresowo zalewanymi mokradłami oraz licznymi pasmami moren czołowych, podciętych stromymi klifami
od strony wybrzeża. Najwyższy z nich to 90-metrowy klif
nadmorski w okolicy góry Gosań. Z tego urwiska rozpościera się urzekający widok na całą Zatokę Pomorską,
a przy dobrej widoczności dostrzec można nie tylko
brzegi granicznej wyspy Uznam, ale również wschodnie
klify niemieckiej wyspy Rugii. W pogodne, bezksiężycowe noce z punktu widokowego na Gosaniu można nawet zaobserwować rozbłyski latarni morskiej Dueodde,
położonej na duńskiej wyspie Bornholm, oddalonej o
120 km od brzegów Wolina. Niezwykle ciekawa jest również przyroda na tej wyspie. Dla zachowania jej naturalnej formy ustanowiono Woliński Park Narodowy,
którego wielką atrakcją jest żyjące tam stado żubrów.
Oprócz walorów przyrodniczych na obszarze działania RZGW Szczecin warto zobaczyć interesująco rozwiązane obiekty hydrotechniczne, takie jak: wykonana
Rozmieszczenie głównych form ochrony przyrody w
na początku XX wieku kaskada na rzece Radew, składa- obszarze RZGW Szczecin
jącą się z trzech stopni wodnych: Niedalino, Hajka
i Rosnowo, wykorzystywanych energetycznie. Ciekawym obiektem jest również czwarta co do wielkości w Polsce szczytowo-pompowa elektrownia wodna w Żydowie, której bazę energetyczną stanowią dwa usytuowane
na różnych poziomach naturalne jeziora Kwiecko i Kamienne. Natomiast unikatową – z inżynierskiego punktu
widzenia – konstrukcję ma elektrownia podwodna w Rościnie zlokalizowana na rzece Parsęcie.

Coś nowego, czyli nowe podejście do gospodarowania wodami
Gospodarowanie wodami w Polsce zmieniło charakter w 2004 roku wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostosowaniem prawodawstwa polskiego regulującego kwestie zarządzania zasobami wodnymi do
wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej w Europie (2000/60/WE).
Zadaniem współczesnej gospodarki wodnej jest zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki, przy równoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód. Oznacza to konieczność
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej.
Gospodarowanie wodami w Polsce, zgodnie z RDW, odbywa się w granicach naturalnych jednostek hydrograficznych, jakimi są obszary dorzeczy. Stanowią one podstawowy
obszar wszelkich działań planistycznych. Dla każdego obszaru do- Budowla piętrząca na rzece
rzecza należy opracować plan gospodarowania wodami uwzględniający działania prowadzące w perspektywie roku 2015 do osiągnięcia dobrego stanu wód. Jeżeli obszar dorzecza znajduje się na
terenie kilku państw członkowskich, państwa te winny współpracować ze sobą, zarządzając zasobami wodnymi i wspólnie wypracowując plan gospodarowania wodami na obszarze tego dorzecza.
Dobry stan wód – co to oznacza?
Dobry stan wód oznacza stan bliski stanowi naturalnemu, do osiągnięcia
którego należy dążyć poprzez odpowiednie działania. W szczególnych
sytuacjach, np. gdy koszty społeczne i ekonomiczne koniecznych działań
są zbyt wysokie, niemożliwe do zaakceptowania przez społeczność lokalną, dopuszczalne jest wydłużenie terminu osiągnięcia tego celu.

Proces planowania w zarządzaniu gospodarką wodną został wzmocniony instrumentami ekonomicznymi, które mają zapewnić racjonalne korzystanie z wód i środowiska wodnego poprzez wprowadzenie zasady zwrotu
kosztów usług wodnych. Wszyscy zanieczyszczający użytkownicy wód winni ponosić proporcjonalne koszty.
Uwzględnienie w działalności gospodarczej również kosztów środowiskowych i zasobowych związanych z korzystaniem z wód powinno doprowadzić do bardziej oszczędnego gospodarowania wodą we wszystkich sektorach
gospodarki, np. przemyśle, rolnictwie czy gospodarstwach domowych.

Plany gospodarowania wodami jako główny instrument zarządzania obszarem
dorzecza
Głównym zamierzeniem planu jest ustalenie bieżącego stanu wód oraz określenie i koordynowanie działań
zmierzających do osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód. Plany będą zawierały charakterystykę aktualnego
stanu dorzecza i obszarów chronionych, uwzględniającą wpływ działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Będą również obejmowały informacje o opracowanych programach
Elementy planu gospodarowania wodami
monitoringu i ustalonych sieciach monitoringoCharakterystyka obszaru dorzecza wraz z wykazem jednoli- wych. Znajdzie się w nich identyfikacja głównych
tych części wód i wykazem obszarów chronionych
problemów gospodarki wodnej oraz wyznaczenie
Podsumowanie analizy presji i oceny wpływów antropoge- celów środowiskowych. Ponadto będą zawierały
nicznych na stan wód
analizy ekonomiczne korzystania z wód i informacje
na temat poziomu zwrotu kosztów za usługi wodne.
Posumowanie analiz ekonomicznych korzystania z wód
Jednym z ważniejszych elementów planów gospodaPodsumowanie programów monitoringu wraz z mapami rowania wodami będzie podsumowanie działań zasieci punktów monitoringowych
wartych w programie wodno-środowiskowym kraju.
Podsumowanie programu wodno-środowiskowego kraju, Program ten określi działania podstawowe i uzuw tym planowanych działań służących osiągnięciu celów pełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania
środowiskowych
dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach
Podsumowanie procesu konsultacji społecznych towarzy- dorzeczy na terytorium Polski.
Ustawa Prawo wodne przewiduje sześcioletni
szących procesowi planowania
cykl planowania w gospodarowaniu wodami. AktuWykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania
alizacja planów poprzedzona zostanie analizami
wodami
i oceną skutków wynikających z realizacji działań
Sposoby i procedury pozyskiwania danych źródłowych
w nich zawartych.

Cykliczność procesu planowania gospodarowania wodami według Ramowej Dyrektywy Wodnej
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To już mamy
Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych
Obecnie zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce realizowane jest z uwzględnieniem podziału państwa na
obszary dorzeczy i regiony wodne. Podział ten przedstawiają poniższe mapki.

Podział Polski na obszary dorzeczy

Podział Polski na regiony wodne
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Kategorie, części i typy wód

Obszar

Obszar

działania
Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje wszyJednolite części
Dorzecza
RZGW
stkie wody: powierzchniowe i podziemne, przejściowe
wód (JCW)
Odry
Szczecin
[liczba JCW]
i przybrzeżne – a dla stanu chemicznego również wody te[liczba JCW]
rytorialne, które mogą sięgać do 12 mil morskich. Wszystkie
Rzeki
1678
322
te wody przypisywane są do jednostek takich, jak: dorzecze,
obszar dorzecza i „część wód”.
Jeziora
420
112
Część wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaWody przejściowe
4
4
czący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro,
Wody przybrzeżne
5
5
zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki
lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Wody podziemne
64
13
Część wód podziemnych natomiast oznacza określoną
objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Ponadto wody podziemne i pasy wód przybrzeżnych muszą być powiązane z dorzeczem (obszarem dorzecza).
O ile dorzecze jest obszarem geograficznym związanym z systemem hydrologicznym, to obszar dorzecza musi
być wyznaczony jako „podstawowa jednostka gospodarowania wodami w dorzeczach”. Głównym celem identyfikacji „części wód” jest umożliwienie dokładnego opisu ich charakterystyki i określenie obecnego stanu jej wód
oraz utrzymanie lub dążenie do uzyskania dobrego stanu tych wód.
Części wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza zalicza się do jednej z kategorii wód powierzchniowych: rzeki, jeziora, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. W Polsce wyznaczono wszystkie te kategorie wód. Dodatkowo każda z wydzielonych części wód powierzchniowych może zostać uznana za sztuczną
lub silnie zmienioną część wód.
Dla każdej kategorii wód powierzchniowych odpowiednie części wód powierzchniowych różnicuje się według typu wód. Typy wód ustala się metodami określonymi w RDW, przy zastosowaniu określonego w niej systemu A lub B. W Polsce do ustalenia typologii wód powierzchniowych przyjęto metodę określoną w systemie A.
Metoda ta nakazuje wyznaczenie typów wód, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: położenie części wód w granicach ekoregionu zgodnie z obszarami geograficznymi, wysokość w m n.p.m., obszar zlewni, budowa geologiczna podłoża danej wody. Wydzielenie typów wód powierzchniowych zostało dokonane wyłącznie na podstawie abiotycznej charakterystyki jakościowej ze względu na brak dostatecznych badań biologicznych wód.
Aktualnie w Polsce wyznaczono typy wód: 26 w kategorii rzeki, 13 w kategorii jeziora, 5 w kategorii wód
przejściowych i 3 w kategorii wód przybrzeżnych. Dane te zapewne ulegną znaczącej zmianie po uwzględnieniu badań biologicznych wód, co nastąpi w przyszłości.

Dobry stan wód i warunki referencyjne
Zgodnie z przyjętymi przez Polskę wytycznymi RDW obecne zasady gospodarowania wodami kładą szczególny
nacisk na ekologiczne podejście do oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych, poprzez wprowadzenie wymogu
oceny ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. Aby wiedzieć, jakie parametry będą określały dobry stan
wód dla danej części wód powierzchniowych, niezbędne jest ustalenie tzw. warunków referencyjnych.
Warunki referencyjne rozumiane są jako stan naturalny lub zbliżony do naturalnego, przy zupełnym braku lub jedynie bardzo niewielkiej presji antropogenicznej. Tak więc warunki referencyjne oznaczają stan naturalnych
uwarunkowań danej wody powierzchniowej, specyficznych dla danego typu wody w obrębie danej kategorii wody.
Dobry stan ekologiczny określany jest jako nieznaczne odchylenie od stanu naturalnego, określanego jako
warunki referencyjne.

Schemat celów środowiskowych dla poszczególnych rodzajów wód
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Analiza presji i oddziaływań
W 2004 roku wykonano wstępną analizę wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. W ramach tych prac przeanalizowano m.in. presje wynikające z punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych, zanieczyszczeń obszarowych pochodzących ze źródeł rolniczych, znaczących poborów wód i zmian morfologicznych oraz ich oddziaływanie
na każdą z wydzielonych jednolitych części wód.
Wstępny charakter tego i innych zagadnień, opracowanych w 2004 roku, wynikał z braku odpowiednich danych, braku dostosowanych do warunków polskich podstaw metodycznych lub też poważnych ograniczeń czasowych (konieczność złożenia przez kraje członkowskie UE
wymaganych przez Komisję Europejską raportów z realizacji art. 5 i 6 oraz zał. II, III i IV RDW). W związku z tym
w kolejnych latach konieczne było kontynuowanie prac
w kierunku ich uszczegółowienia i doprecyzowania.
Przed podjęciem dalszych działań, na podstawie nabywanego stopniowo doświadczenia, ustalono, iż dla potrzeb sprawnego i efektywnego kontynuowania prac planistycznych w Polsce należy w pierwszym etapie zmienić
poziom obszaru analiz planistycznych poprzez odpowiednie pogrupowanie bardzo rozdrobnionych jednolitych Wyniki oceny ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu
części wód powierzchniowych w scalone części wód wód powierzchniowych w roku 2015
(SJCW). Zadanie to zostało wykonane w roku 2005 przez
regionalne zarządy gospodarki wodnej. Efektem scalania
jednolitych części wód dla obszaru działania RZGW Szczecin było wyznaczenie 123 scalonych części wód. Następnym krokiem było przeprowadzenie przez grupę ekspertów pogłębionej analizy presji i oddziaływań w odniesieniu do scalonych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych oraz prace dotyczące określenia prognoz rozwoju. Prognozy rozwoju są to tzw. scenariusze rozwoju (w perspektywie czasowej do roku
2015) dla sektorów życia społeczno-ekonomicznego i gospodarczego, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych,
które bezpośrednio lub pośrednio oddziaływują na wody.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych
Przeprowadzone w latach 2005-2007 scalanie jednolitych części wód powierzchniowych oraz pogłębiona analiza presji antropogenicznych i oddziaływań stały się
również podstawą weryfikacji wstępnej oceny stopnia
zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych
wód w Polsce.
W eksperckim raporcie końcowym, dotyczącym pogłębionej analizy antropopresji i jej oddziaływań na scalone części wód powierzchniowych znajdujących się na Wyniki oceny ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu
obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Za- wód podziemnych w roku 2015
chodniego, jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazane zostało 71 (na 123) scalonych
części wód powierzchniowych oraz 3 jednolite części wód podziemnych.

Sztuczne i silnie zmienione jednolite części wód
Każdą z wyznaczonych jednolitych części wód w kategorii rzeki, jeziora, wody przejściowe lub wody
przybrzeżne, można wyznaczyć jako sztuczną i silnie zmienioną jednolitą część wód. Przy analizie tego zagadnienia ocenie podlegają zmiany hydromorfologiczne dokonane w poszczególnych częściach tych wód.
Pierwszym etapem oceny, czy dana część wód jest silnie zmieniona lub sztuczna, było przeanalizowanie
wpływu czynników antropogenicznych na:
• zmiany hydrologiczne (badanie charakterystyk przepływów, ilościowe zmiany zasobów wodnych);
• zmiany morfologiczne, do których zalicza się zabudowę poprzeczną oraz podłużną cieków (budowle
piętrzące, prace regulacyjne, obwałowania).
Powołany do rozpoznania powyższych zmian zespół ekspercki zastosował system wskaźników w zakresie
oceny stanu ilościowego i morfologicznego (po 4 wskaźniki o różnych wartościach progowych w każdym
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Silnie zmieniona część wód (SZCW)
– część wód powierzchniowych, której
charakter został w znacznym stopniu
zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka.
Sztuczna część wód (SCW) – to część
wód powierzchniowych, która powstała:
• w miejscu, gdzie wcześniej nie istniała żadna część wód,
• na skutek wyraźnej działalności człowieka.

zakresie), przyjęty zgodnie z opracowaną w 2006 roku uszczegółowioną
metodyką weryfikacji oceny tych zagadnień, przeprowadzonej wstępnie
w 2004 r. na potrzeby raportu do KE.
Identyfikację zmian hydrologicznych odniesiono do scalonych jednolitych części wód, natomiast identyfikacja zmian morfologicznych przeprowadzona została na poziomie jednolitych części wód (ze względu na potrzebę
dokładnej identyfikacji zmian na poszczególnych ciekach). Za silnie zmienioną scaloną część wód w aspekcie zmian morfologicznych uznawano tą,
w której połowa długości jednolitych części wód była silnie zmieniona.
Za podstawę klasyfikacji danej części wód jako „sztucznej części wód” przyjęto kryterium polegające na
określeniu stosunku długości sztucznych cieków do całkowitej długości cieków w danej scalonej części wód powierzchniowych. W przypadku gdy stosunek ten przekroczył 30%, daną część wód uznawano za sztuczną. W wyniku przeprowadzonych prac na obszarze działania RZGW Szczecin wstępnie wyznaczono: 82 silnie zmienione
części wód (66,7% wyznaczonych scalonych części wód w regionie) oraz 4 sztuczne części wód powierzchniowych (3,2%). Pozostałe 37 (30,1%) SCWP uznane zostały za naturalne.

Analiza ekonomiczna korzystania z wód
Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów na realizację
określonych w programach odpowiednich działań w poszczególnych częściach wód. Dla sprostania temu zadaniu, przy niewystarczających środkach finansowych, konieczne jest prowadzenie na poszczególnych etapach
planowania analiz ekonomicznych gospodarowania wodami.
Do końca 2004 roku została wykonana wstępna analiza ekonomiczna korzystania z wód, mająca dać odpowiedź, w jakim stopniu następuje zwrot kosztów za usługi wodne na poszczególnych obszarach dorzeczy.
Z uwagi na niewystarczające dane, jakimi dysponowały w 2004 roku poszczególne RZGW, oraz brak spójnej
metodyki podczas sporządzania pierwszego etapu analiz ekonomicznych, przeprowadzone zostały wówczas jedynie szacunkowe obliczenia stopnia zwrotu kosztów za usługi wodne (tylko dla operatorów komunalnych). Nie
uwzględniono w nich natomiast kosztów operatorów działających w sektorach przemysłu i rolnictwa.
Sumarycznie na obszarze dorzecza Odry procent zwrotu kosztów usług wodnych wyniósł 89,99%, natomiast
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 100,4%.
Na dodatni łączny wynik finansowy w regionie wpłynął znacząco dodatni wynik finansowy 32 z 95 ankietowanych operatorów wodno-kanalizacyjnych. Aż 63 z nich uzyskało ujemny wynik finansowy brutto, co oznacza
brak zwrotu kosztów usług wodnych u tych operatorów.
Ponadto w wykonanej analizie skupiono się wyłącznie na obliczeniach zwrotu kosztów finansowych, ponieważ brak było wymaganych danych oraz odpowiednich metod do obliczania kosztów środowiskowych i zasobowych, których uwzględnienie jest konieczne dla przeprowadzenia
pełnej oceny stopnia zwrotu kosztów usług wodnych. Niezbędne działaKoszty środowiskowe określa się jako
nia w zakresie poprawy i uszczegółowienia metodyki obliczeń, gromadzewielkość strat spowodowanych zanienia i sposobów pozyskiwania potrzebnych do analiz danych podjęte zosczyszczeniem zasobów wodnych.
tały w 2006 roku i są kontynuowane. Prowadzone prace w tym zakresie,
Koszty zasobowe są to koszty związaoprócz uszczegółowienia pojedynczych zadań wraz ze wskazaniem pone z utraconą korzyścią, którą można
tencjalnych problemów z ich aplikacją, skierowane były na opracowanie
byłoby osiągnąć przy najlepszej alternawskazówek metodycznych w zakresach, w których do tej pory nie opracotywnej formie korzystania z wód.
wano rzetelnej metodyki obliczeń. Zgodnie z przyjętym w Polsce harmonogramem działań w procesie tworzenia planów gospodarowania wodami, uszczegółowienie analiz ekonomicznych korzystania z wód w zakresie opłat za wodę i ścieki wraz z oszacowaniem kosztów środowiskowych i zasobowych powinno nastąpić do końca 2007 roku.

Istotne problemy gospodarki wodnej
Istotne problemy gospodarki wodnej są to najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem wodami,
które uniemożliwiają osiągnięcie założonych celów środowiskowych, a tym samym dobrego stanu wód danej
części wód.
W celu ułatwienia przedstawienia istotnych problemów gospodarki wodnej w regionach wodnych oraz
określenia dziedzin, w których w pierwszej kolejności powinny zostać wprowadzone uzupełniające działania
naprawcze, stworzony został katalog IP (istotnych problemów).
W toku przeprowadzonej analizy w regionie wodnym
Wylot nieoczyszczonych ścieków
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostały zidentyfikowane następujące istotne problemy gospodarki wodnej:

• Nadmierne rozdysponowanie zasobów wód
podziemnych
Zaopatrzenie w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego opiera się głównie na ujęciach wód podziemnych, które
ze względu na jakość są najlepszym źródłem wody.
Ocenę możliwości zabezpieczenia zapotrzebowania na
wodę w strefie przymorskiej określono na podstawie
14

stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych przy uwzględnieniu występujących zagrożeń geogenicznych
– zasolenia wód podziemnych

• Ścieki komunalne
Zagadnienie odprowadzania ścieków komunalnych jest jedną z głównych presji antropogenicznych na wody
powierzchniowe i podziemne. Odprowadzanie ścieków niedostatecznie oczyszczonych bądź bez zastosowania
należytego procesu oczyszczania powoduje degradację środowiska wodnego. Proces ten na omawianym obszarze jest tym bardziej intensywny, gdyż skupiskowe rozłożenie obszarów zurbanizowanych powoduje koncentrację zrzutów ścieków. Problemem są również ścieki komunalne odprowadzane z obszarów o luźnej zabudowie, nieskanalizowanych, gdzie notuje się liczne odprowadzanie ścieków do wód bez oczyszczania. Zanieczyszczenie wód podziemnych ściekami bytowo-gospodarczymi znacznie częściej występuje na terenach nieskanalizowanych, a więc na obszarach małych miast i osiedli. Ścieki komunalne stanowią zagrożenie dla wód
podziemnych wtedy, gdy odprowadzane są bezpośrednio do tych wód. Bezpośrednie wprowadzenie ścieków
komunalnych do warstw wodonośnych wód podziemnych następuje głównie poprzez nieszczelne szamba,
przecieki z nieszczelnej kanalizacji. O ile problem odprowadzania ścieków komunalnych z aglomeracji prawdopodobnie w większości zostanie wkrótce rozwiązany poprzez realizację założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to na chwilę obecną istnieją obawy o uporządkowanie gospodarki ściekowej na
obszarach o RLM < 2000 (RLM – równoważna liczba mieszkańców, wskaźnik oznaczający ładunek zanieczyszczeń w ściekach generowany przez jednego mieszkańca w czasie jednej doby), które nie zostały objęte powyższym programem.

• Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych
Oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych na stan wód powierzchniowych i podziemnych jest bezpośrednio związane ze stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej, zwłaszcza dużych ferm
hodowlanych, oraz poziomem intensywności użytkowania terenów rolnych. Do wód migrują zanieczyszczenia
pochodzące z wybiegów dla zwierząt, niedostatecznie zabezpieczonych składowisk obornika, nieszczelnych
zbiorników gnojówki i gnojowicy (zanieczyszczenia punktowe), a także niewykorzystane przez uprawy składniki nawozów zarówno mineralnych, jak i naturalnych oraz inne substancje stosowane w produkcji rolniczej
(zanieczyszczenia obszarowe). Zagrożenie dla wód stanowić może również wypasanie zbyt dużej liczby zwierząt gospodarskich na zbyt małej powierzchni (zanieczyszczenia obszarowe).

• Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
Składowiska odpadów są obiektami, które można określić jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych bez rozpatrywania ich sposobu zabezpieczenia, tj. lokalizacji, budowy, uszczelnienia, postępowania z odciekami oraz sposobu eksploatacji. Jednak największe zagrożenie stwarzają obiekty o nieuregulowanym statusie, bez wymaganej infrastruktury technicznej, niezabezpieczone i niezrekultywowane.
Składowiska odpadów są najczęściej występującym ogniskiem zagrożenia dla jakości wód podziemnych. Ich
wpływ na lokalne zanieczyszczenie wód podziemnych bywa zwykle wyraźny zarówno w zakresie zmian składu
chemicznego, jak też w postaci skażeń bakteriologicznych. Oddziaływanie składowisk na wody podziemne nie
kończy się wraz z ich wyłączeniem z eksploatacji i trwa jeszcze zwykle kilkadziesiąt lat po jej zakończeniu. Rozmiary zagrożenia wód podziemnych zależą przede wszystkim od: składu fizyczno-chemicznego odpadów, wielkości
obiektu, technologii składowania odpadów i warunków hydrogeologicznych w rejonach składowiska.

• Zmiany morfologiczne – zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i potoków
Analizując wpływ zabudowy poprzecznej na zachowanie ciągłości biologicznej cieków wskazanych jako jednolite części wód powierzchniowych w poszczególnych częściach wód powierzchniowych regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, uwzględniono aktualnie czynne budowle piętrzące o wysokości piętrzenia 0,4 m. W odniesieniu bowiem do większości gatunków ryb rzecznych przeszkodą nie do pokonania stają się
już piętrzenia o wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Ocenę problemu zachowania ciągłości biologicznej
w jednolitych częściach wód powierzchniowych przeprowadzono w dwojakim ujęciu:
• oceniając stan aktualny, tj. aktualną zabudowę poprzeczną przy uwzględnieniu funkcjonujących obecnie
przepławek dla ryb wykonanych w celu udrożnienia cieków;
• oceniając stan, jaki nastąpi po zrealizowaniu planowanych do wykonania przepławek dla ryb.
Analizie poddano wszystkie aktualnie czynne budowle piętrzące, tj. zapory, jazy, progi, stopnie, zastawki,
mnichy oraz przepusty z piętrzeniem – o wysokości piętrzenia 0,4 m – których funkcjonowanie, w następstwie
przegrodzenia cieku, powoduje zakłócenie ekologicznej ciągłości ekosystemu rzeki. Przekształcenie środowiska rzecznego poprzez jego przegrodzenie wpływa bowiem na zmianę warunków życia zasiedlających je organi- Budowla piętrząca na stawie
zmów zwierzęcych i roślinnych.

• Zmiana naturalnych warunków hydromorfologicznych wód powierzchniowych poprzez zabudowę hydrotechniczną i regulację rzek i potoków
Regulację rzek i potoków górskich stanowią prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego
i podłużnego wybranego odcinka cieku w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody i lodu, a zarazem zachowanie równowagi rumowiska rzecznego. Najczęściej
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regulacja rzeki realizowana jest poprzez budowę
obwałowań, tam poprzecznych i równoległych,
ostróg, opasek brzegowych, stopni, progów i zapór
przeciwrumowiskowych. W ekstremalnych warunkach, zwłaszcza na terenach gęsto zabudowanych,
realizuje się pełną zabudowę w formie żłobu.
Regulacja cieku służy zabezpieczeniu terenów
wzdłuż rzeki przed powodzią, melioracji użytków rolnych, ułatwia budowę ujęć wody. Regulacja rzeki poprzedzona jest analizą hydrologiczną zlewni oraz hyJaz przegradzający rzekę
drauliczną korytarza doliny, w którym jest usytuowana. Występujące w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego prace regulacyjne w poszczególnych
częściach wód obejmują betonowe mury oporowe, tamy podłużne, narzuty kamienne, opaski faszynowe, ostrogi
faszynowo-kamienne, gabiony, zmianę koryta rzeki. Na wodach przejściowych i przybrzeżnych: materace faszynowe z obrzutem z piramidek, betonowe opaski brzegowe, drewniane ostrogi, opaski brzegowe w postaci piramid
i gwiazdobloków betonowych na faszynie, pachwiny falochronów żelbetonowe na ściankach szczelnych, opaski
brzegowe ze staroużytecznych bloków betonowych, płyty żelbetonowe na palach.

• Utrzymanie i użytkowanie szlaków wodnych i akwenów portowych
Śródlądowe drogi wodne to śródlądowe wody powierzchniowe, na których, z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej.
Na obszarze RZGW Szczecin wodami śródlądowymi żeglownymi, czyli śródlądowymi drogami wodnymi, są:
• jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
• rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, która przechodzi od
Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką do jeziora Dąbie i bocznymi odgałęzieniami;
• rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy morskich
wód wewnętrznych, wraz z bocznymi odgałęzieniami, oraz Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę
Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;
• rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.
Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i infrastruktury portowej oraz utrzymanie i regulacja cieków wymaga stałego lub okresowego pogłębiania akwenów. W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego dotyczy to w szczególności infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Świnoujście i
Szczecin. Urobek pochodzący z pogłębiania torów wodnych w związku z koniecznością utrzymania ich parametrów żeglownych składowany jest w większości przypadków na polach refulacyjnych. Istniejące pola są w dużej
mierze wypełnione, a budowa nowych budzi duże kontrowersje.

• Morfologia i użytkowanie obszaru zlewni
Eksploatacja górnicza oraz tereny zdegradowane

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zlokalizowanych było 8 dużych oraz
kilkanaście mniejszych obiektów – baz wojskowych, wykorzystywanych przez stacjonujące w Polsce od 1945
roku jednostki Armii Radzieckiej (później Armii Federacji Rosyjskiej). Po likwidacji tych baz główny inspektor
ochrony środowiska, w czerwcu 1994 roku, sporządził raport: „Identyfikacja i wycena szkód ekologicznych spowodowanych przez stacjonujące w Polsce wojska Federacji Rosyjskiej”.
W raporcie zidentyfikowano szkody ekologiczne, dokonano wyceny oraz zbadano zasięg zagrożenia wynikającego z ich występowania. Działania te podjęto w celu przeprowadzenia pilnych prac zabezpieczających i rekultywacyjnych, które należało wykonać, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się występujących zanieczyszczeń; stwierdzono bowiem silne zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych substancjami ropopochodnymi oraz zidentyfikowanymi lub niezidentyfikowanymi substancjami chemicznymi. Na terenach baz wojskowych zlokalizowane były również
Transport kruszywa zestawem pchanym
składowiska odpadów (przeważnie niezabezpieczone). W chwili przejęcia wymienionych obiektów zawierały one różne ogniska zanieczyszczenia, związane ze sposobem ich użytkowania. Dla każdego
z obiektów na podstawie posiadanych informacji
o stanie i zakresie prac rekultywacyjnych oszacowano jego stopień zagrożenia w stosunku do środowiska wodnego. Na obszarze działania RZGW Szczecin
tereny zdegradowane znajdują się w miejscowościach: Bagicz/Podczele (obiekt jest zlokalizowany
w rejonie Kołobrzegu, a północną jego granicę stanowi klif przymorski), Chojna, Kluczewo, Świnoujście (obiekt usytuowany jest we wschodniej części
wyspy Uznam).

• Zagrożenie ekosystemów zależnych
od wód
Analizie poddano ekosystemy lądowe zależne od
wód znajdujące się na obszarach przyrodniczych
objętych ochroną prawną regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego. Jako czynniki stanowiące zagrożenie dla mokradeł brano pod uwagę: tendencję zmiany poziomu zwierciadła wód
podziemnych, występowanie niżówek, zmeliorowanie, obciążenie rolnictwem, eutrofizację wód
powierzchniowych.

• Gospodarka na stawach rybnych
Gospodarka stawowa jako istotny problem goSmolty łososia tuż przed zarybianiem
spodarki wodnej charakteryzuje się obecnością
na określonych obszarach, tam gdzie występują dogodne warunki do prowadzenia tego rodzaju działalności. Sektor ten obecny jest zwłaszcza w części północno-wschodniej regionu, tj. w zlewni rzek przymorskich Parsęta
i Wieprza wraz z dopływami, ale również na odcinkach rzek Pliszka oraz Ina. Odprowadzanie wód zużytych na
potrzeby hodowli ryb (zwłaszcza jeśli punkty odprowadzania tych wód znajdują się w znacznym zagęszczeniu, co
ma miejsce na omawianym obszarze) powoduje zanieczyszczenie cieków przede wszystkim substancjami biogennymi. Szkodliwość prowadzenia intensywnej gospodarki stawowej wynika z cykliczności poborów i zrzutów
wody wykorzystywanej do hodowli, powodującej jednorazowy znaczący pobór wód do stawów oraz odprowadzenie w krótkim czasie znaczących ładunków zanieczyszczeń. Stawowa gospodarka rybacka wpływa nie tylko na
stan jakościowy wód w zlewni, ale również na ich stan ilościowy. Pobór wody do celów zalewowych w okresie
wiosennym, jej odpływ jesienią czy stały pobór i odpływ zaburzają reżim hydrologiczny cieków.
• Zagrożenie powodziowe
Położenie geograficzne regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego powoduje, że na obszarze tym mogą
występować różnego rodzaju powodzie: opadowe, roztopowe, zatorowe i sztormowe. Każdy z wymienionych
typów powodzi ma inną genezę i przebieg.
Analizy statystyczne dowodzą, że na analizowanym obszarze powodzie występują najczęściej w okresach od
listopada do kwietnia oraz w lipcu i sierpniu.
Specyficzny wpływ klimatu morskiego i regionalne uwarunkowania mikroklimatyczne powodują, że województwa zachodniopomorskie i pomorskie narażone są na częste występowanie silnych wiatrów, szczególnie
na obszarze gmin nadmorskich.
Wiatry z kierunków od NW do NE oddziałujące na wody wysoko wypełnionych akwenów: południowego
Bałtyku, Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, mogą stanowić poważne zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Mogą one powodować miejscowe przerwania umocnień brzegowych i wlewanie
się wód morskich w głąb lądu, powstawanie zjawiska tzw. cofki, czyli wlewania się w głąb lądu wód morskich
hamującego spływ rzek przymorskich do wymienionych wcześniej akwenów oraz zasypywanie ujść tych rzek
piaskiem nanoszonym przez wody morskie. Duże zagrożenie dla infrastruktury brzegowej stanowi także zjawisko „zabierania lądu” przez intensywnie falujące wody morskie. Rejony najbardziej zagrożone całym kompleksem wymienionych zjawisk to: Świnoujście, Dziwnów, Trzęsacz, Rewal, Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg,
Mielno, Dąbkowice, Darłowo i Wicko.
Wyjątkowo duże zagrożenie może powodować nakładanie się powodzi cofkowych i powodzi roztopowych
opadowych lub zatorowych.

Co możesz zrobić TY,
czyli udział społeczeństwa w gospodarowaniu wodami
Włączenie społeczeństwa w podejmowanie decyzji związanych ze środowiskiem wodnym stanowi istotny element systemu planowania w gospodarce wodnej. Uspołecznienie tego procesu polega na szerokim informowaniu opinii publicznej na poszczególnych etapach planowania oraz na nadaniu przejrzystości procedurom postępowania. Udział społeczeństwa powinien połączyć Statek pasażerski na Regalicy
interesy zarówno władz lokalnych, regionalnych
i państwowych, jak również zainteresowanych środowisk, łącznie z pozarządowymi organizacjami
ekologicznymi; winien zapewnić przyzwolenie
społeczne na podjęcie planowanych działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód.
Wyróżniamy trzy formy udziału społeczeństwa:
• informowanie społeczeństwa o poszczególnych etapach tworzenia planów gospodarowania wodami,
• konsultacje społeczne,

• aktywne zaangażowanie w proces planowania na poszczególnych etapach.
W odniesieniu do konsultacji społecznych określono
trzy terminy odwołania się do opinii społecznej w następujących okresach i opracowywanych dokumentach:
• 22 grudnia 2006 – 22 czerwca 2007 – w sprawie
„Harmonogramu i programu prac związanych ze
sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla
obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań,
które należy wprowadzić w drodze konsultacji”;
• 22 grudnia 2007 – 22 czerwca 2008 – w kwestii
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
Wylot ścieków bezpośrednio do rzeki
dla obszarów dorzeczy”;
• 22 grudnia 2008 – 22 czerwca 2009 – w zakresie „Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza”.
Poprzez podanie tych trzech dokumentów do publicznej wiadomości nadaje się przejrzystość i jawność procesowi tworzenia planu gospodarowania wodami. Na każdym etapie konsultacji, w ciągu 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości, każdy zainteresowany może składać swoje uwagi i komentarze do konsultowanego dokumentu.
Plan gospodarowania wodami powinien zawierać opis działań, jakie zostały podjęte w celu poinformowania
społeczeństwa oraz zapewnienia konsultacji społecznych, a także opis zmian, jakie zostały wprowadzone do planu
w wyniku przeprowadzonych konsultacji. Plan winien być zatem w dużej mierze podsumowaniem i uzasadnieniem wszystkich wyborów, wynikiem efektów wcześniejszego włączenia społeczeństwa w proces planowania.
W czerwcu br. zakończony został pierwszy etap konsultacji dotyczących „Harmonogramu i programu prac
związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji”. Pierwszą turę konsultacji można uznać za niezmiernie ważne wydarzenie dla gospodarki wodnej w Polsce – po raz pierwszy bowiem na tak szeroką skalę zaproszono społeczeństwo do wyrażania opinii, a tym samym do wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej planowania gospodarowania wodami.
Podstawowym celem prowadzonych konsultacji, które trwały od 22 grudnia 2006 do 22 czerwca 2007 r., było
uzyskanie uwag do konsultowanego dokumentu. Nie należy jednak zapominać o nadrzędnym celu całego procesu
konsultacji społecznych, jakim jest zapewnienie akceptacji społecznej dla działań proponowanych w planach gospodarowania wodami zmierzających do poprawy środowiska wodnego. Dobry stan wód przyniesie korzyści
wszystkim ich użytkownikom, jednak osiągnięcie i utrzymanie tego stanu wiąże się z pewnymi ograniczeniami
oraz kosztami, które będą odczuwalne przez wszystkich. Dlatego w trakcie pierwszej tury konsultacji, organizatorzy tego procesu starali się stworzyć przyjazny klimat dla dalszych działań związanych z poprawą stanu wód. Konsultacje na tym etapie były również doskonałą okazją do dotarcia do środowisk zawodowych i społecznych oraz
do szeroko pojętego społeczeństwa z informacją o programie naprawy środowiska wodnego, jakim jest plan gospodarowania wodami.
W trakcie konsultacji przeprowadzono wiele różnorakich działań, w tym: działania konsultacyjne, informacyjne, edukacyjne i promocyjne wspierające proces konsultacji.
Uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji, uzyskane opisanymi powyżej sposobami, należy uznać za
niezwykle istotne dla poprawy procesu planowania, jak również dla polepszenia i wzmocnienia procesu konsultacji na dalszych etapach planowania.
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• Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarze dorzecza Odry
• Program wodno-środowiskowy kraju (program działań)
• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
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