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1. Cel i zakres pracy 

 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy 

Wolin i Uznam – część I: wody powierzchniowe” wykonywana jest na zlecenie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach umowy 56/2013 z dnia 31.05.2013 r. 

Celem pracy jest opracowanie bilansu wodnogospodarczego oraz przygotowanie 

projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew 

Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam w zakresie wód powierzchniowych. Prace wykonywane są 

w dwóch etapach.  

Etap I to opracowanie metodyk prac wraz z koncepcją modelu bilansu, oraz baza 

danych wejściowych. W ramach etapu II zostaną przeanalizowane dokumenty planistyczne 

i opracowania z zakresu gospodarki wodnej, a także opracowany bilans wodnogospodarczy. 

Ostatnim elementem wykonywanych prac będzie opracowanie projektu rozporządzenia ws. 

Warunków korzystania z wód powierzchniowych zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- 

wyspy Wolin i Uznam. 

 Niniejsze opracowanie jest jednym z zadań wykonywanych w ramach etapu I. 

W opracowaniu przedstawiono sposób szacowania przepływów średnich miesięcznych dla 

cieków niekontrolowanych w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam. 

 

2. Założenia metodyczne 

 

W zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam objętej 

opracowaniem wydzielono 28 obszarów podzielonych na następujące grupy: 

� zlewnie rzek, które traktowane będą jako dopływy skupione (Z1 – Z13), 

� zlewnie obszarowe bez wyraźnych cieków wprowadzających wody do Odry, Zalewu 

Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, z których zasilanie traktowane będzie jako 

dopływy rozłożone (Z14 – Z25), 

� jeziora i zalewy (W1 – W3). 

 

Niniejsza metodyka odnosi się do pierwszej grupy zlewni będącymi dopływami 

skupionymi, spośród których zlewniami kontrolowanymi jest 8 następujących dopływów 

skupionych (rysunek 1): 

Z1 – Odra od Widuchowej do Gozdowic 

Z2 – Marwicka Struga 
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Z3 – Tywa  

Z4 – Płonia  

Z6 – Ina 

Z7 – Gowienica  

Z8 – Wołczenica 

Z11 – Gunica  

Natomiast zlewniami niekontrolowanymi jest 5 następujących dopływów skupionych 

(rysunek 2), do których stosowana będzie niniejsza metodyka: 

Z5 – Chełszcząca 

Z9 – Świniec 

Z10 – Bukowa 

Z12 – Myśliborka  

Z13 – Lewińska Struga 

 

Celem niniejszej metodyki jest opracowanie zasad na jakich utworzone zostaną ciągi 

przepływów i obliczone charakterystyczne przepływy w określonych profilach rzek 

niekontrolowanych w oparciu o materiał hydrologiczny rzek kontrolowanych, które stanowić 

będą dla nich tzw. analogi. Aby można było to zrealizować, należy w pierwszej kolejności 

zadbać, aby materiał dla rzek kontrolowanych był pełny. 
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Rysunek 1. Zlewnie kontrolowane. 
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Rysunek 2. Zlewnie niekontrolowane. 
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Jednym z zadań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego jest stworzenie bazy 

ciągów przepływów dobowych z lat 1981 – 2012 w profilach wodowskazowych cieków 

kontrolowanych, na ich zamknięciu w profilach ujściowych oraz w profilach monitorowanych 

pod kątem jakości wód. Ponieważ część profili wodowskazowych nie posiada pełnego 

zestawu danych dla wymaganego okresu, zachodzi potrzeba ich odtworzenia poprzez 

budowę odpowiednich modeli hydrologicznych. Bazą dla tworzenia tych zależności 

hydrologicznych będą 4 profile wodowskazowe – Gozdowice, Okunica, Goleniów 

i Widzieńsko dla których istnieje pełny zakres przepływów dobowych z wymaganego 

wielolecia. Piąty z profili posiadający pełny zakres przepływów dobowych, tj. Żelewo, 

z powodu usytuowania poniżej ujęcia wód powierzchniowych dla miasta Szczecina, nie może 

być wykorzystywany do przenoszenia informacji hydrologicznej. Przepływy podawane dla 

Żelewa mogą być wykorzystywane jedynie dla obliczenia ładunku dostarczanego do zlewni 

skupionej Z4 (Płonia). 

W oparciu o te posterunki zbudowane zostaną związki wodowskazowe pozwalające 

uzupełniać w pozostałych profilach brakujące zakresy danych zarówno z historii, jak 

i w latach przyszłych. 

Oznacza to, że aby model hydrologiczny w przyszłości w sposób automatyczny 

rozbudowywał swoją bazę danych o kolejne lata hydrologiczne niezbędne będzie 

pozyskiwanie z IMGW i wprowadzanie do niej dobowych przepływów z wszystkich 4 profili 

wodowskazowych bazowych. Do modelu będą również wprowadzone przepływy dobowe dla 

Żelewa, z uwagi na ich wykorzystanie do obliczenia ładunku dostarczanego ze zlewni 

skupionej Z4 (Płonia). 

Potrzebę uzupełniania ciągów przepływów Wykonawca widzi dla profili Stargard 

Szczeciński (Ina), Łożnica Gowienica), Borzęcin (Stepnica), Dębogóra (Marwicka Struga), 

Swobnica, Banie, Żórawie (Tywa), Moracz (Wołczenica), Tatynia (Gunica), Moryń (Słubia), 

Trzcińsko Zdrój, Chojna (Rurzyca), Grabowo (Kalica). Na obecnym etapie nie wyłania się 

potrzeba liczenia związków wodowskazowych i uzupełniania ciągów dla profili Lubiatowo, 

Przywodzie (Płonia), Krzemień (Ina), Suchań (Rzeczyca), Zamęcin (Mała Ina), Chociwel, 

Stargard Szczeciński (Krąpiel) Marianowo (Krępa), Wiechowo (Dołżnica) i Pęzino (Pęzinka). 

Związek wodowskazowy buduje się na przepływach dobowych. Związek ten służy do 

odtwarzania przepływów dobowych historycznych oraz do wyznaczania przepływów 

dobowych i charakterystycznych (średnich rocznych, miesięcznych, niskich, gwarantowanych 

o określonym prawdopodobieństwie występowania wraz wyższymi) w przyszłości. 

Materiałem na którym wyznacza się związek wodowskazowy jest wspólny okres 

pomiarowy na wodowskazie bazowym i wodowskazie uzupełnianym. 

Zgodnie z metodyką wskazaną przez Zamawiającego (zgodnie z: M. Ozga-Zielińska, J. 

Brzeziński – Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 1994) okres ten dzieli się na 2 części: 
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 - materiał zależny do wyznaczenia formuły zależności hydrologicznej (okres I – N lat) – ok. 

50% czasu, 

 - materiał niezależny służący do sprawdzenia poprawności formuły (okres II – K lat) – 

pozostały czas. 

Na obszarze badanej zlewni występują następujące przypadki wspólnego okresu 

pomiarowego i wówczas dla : 

- 1983 – 1997 (15 lat) - okres I: 1983 – 1990 (N = 8 lat) - okres II: 1991 – 1997 (K = 7 lat), 

- 1983 – 1999 (17 lat) - okres I: 1983 – 1990 (N = 8 lat) - okres II: 1991 – 1999 (K = 9 lat), 

- 1981 – 1991 (11 lat) - okres I: 1981 – 1986 (N = 6 lat) - okres II: 1987 – 1991 (K = 5 lat). 

 

Proponowane typy równań dla związków wodowskazowych: 

Qm(t) = a*QB(t) (1) gdy wykorzystywany jest jeden wodowskaz bazowy 

B, 

Qm(t)=a*QB1(t)+b*QB2(t)+c  (2) gdy wykorzystywane są dwa wodowskazy bazowe B1 

i B2 na różnych rzekach,  

Qm(t)=a*(QB1(t)- QB2(t)) (3) gdy wykorzystywane są dwa wodowskazy bazowe 

B1, B2 na jednej rzece 

gdzie: 

Qm  - przepływy dobowe w kolejnych dniach „i” wielolecia, tzw. wielkości wyjścia 

z modelu wynikające z zależności korelacyjnej, 

QB, QB1, QB2 – przepływy dobowe pomierzone w kolejnych dniach „i” wielolecia na 

wodowskazie bazowym tzw. wielkości wyjścia z pomiarów. 

t – czas (kolejne dni „i” wielolecia) 

 

Parametry równań a, b, c poszukiwane będą w trakcie procesu optymalizacji (metodą 

kolejnych przybliżeń) na próbie zdarzeń N oraz K lat dla każdego dnia z tego okresu. 

Kryterium optymalizacji – maksymalizacja współczynnika korelacji. 

Kroki postępowania dla wyznaczenia bazy danych hydrologicznych we wszystkich 

przekrojach cieków kontrolowanych oraz częściowo kontrolowanych: 

� Budowa związków wodowskazowych na przepływach dobowych, 

� Uzupełnienie niepełnych ciągów dobowych w oparciu o opracowane związki, 

� Obliczenie przepływów charakterystycznych - średnich, niskich, o określonej 

gwarancji występowania wraz z przepływami wyższymi z wielolecia 1981 – 2012 dla 

wszystkich analizowanych wodowskazów (bazowych + uzupełnianych), 

� Obliczenie przepływów dobowych oraz charakterystycznych - średnich, niskich, 

o określonej gwarancji występowania wraz z przepływami wyższymi z wielolecia 1981 

– 2012 dla wszystkich innych przekrojów (zamknięcie zlewni, profile monitoringowe 

i inne wymagane w dalszym procesie). 
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3. Budowa związków wodowskazowych na przepływach dobowych. 

 

1. Wybór wodowskazu bazowego dla obliczenia związku wodowskazowego – wstępny 

dobór wodowskazu bazowego w oparciu o podobieństwo charakteru zlewni 

(morfologia, pokrycie terenu, powierzchnia i inne mogące mieć wpływ na związek 

wodowskazowy) 
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Tabela 1. Parametry charakterystyczne zlewni dopływów skupionych 

ozna-
czenie 
zlewni 

nazwa zlewni lokalizacja 
przekroju 

pow. 
zlewni 
[km 2] 

długo ść 
sieci 

rzecznej 
[km] 

gęstość 
sieci 

rzecznej 
[km/km 2] 

długo ść 
głównego 
cieku w 

zlewni [km]  

rzędna w 
przekroju 
[mnpm] 

rzędna 
źródła 

[mnpm] 

średni 
spadek 

doliny [%] 

zagospodarowanie zlewni 

grunty orne, 
uprawy 

mieszane 

lasy, zespół 
roślinności 
drzewiastej 

łąki 
strefy 

zurbanizowane 

Z1b Rurzyca Chojna 235,5 69,9 0,297 32,1 11,0 66,0 0,17 58,1% 34,0% 4,2% 2,6% 

Z1c Kalica Grabów 92,5 20,5 0,221 13,7 4,0 50,0 0,34 51,1% 41,7% 1,7% 2,2% 

Z1d Słubia Moryń 60,6 12,7 0,210 12,7 45,0 60,0 0,12 58,7% 29,1% 1,8% 3,0% 

Z2b Marwicka Struga Dębogóra 89,5 33,9 0,379 17,8 26,0 80,0 0,30 66,1% 26,9% 5,3% 0,4% 

Z3 Tywa Żurawie 259,6 92,7 0,357 47,0 19,0 65,0 0,10 64,5% 27,2% 3,9% 1,7% 

Z4 Płonia Okunica 1031,4 360,4 0,349 49,4 13,0 51,0 0,08 68,7% 13,1% 10,1% 2,7% 

Z5 Chełszcząca ujście 36,4 14,4 0,397 9,3 0,0 9,0 0,10 10,0% 64,2% 15,9% 9,9% 

Z6 Ina Goleniów 2137,6 871,5 0,408 110,2 24,0 110,0 0,08 61,8% 24,2% 10,4% 2,1% 

Z7 Gowienica Widzieńsko 322,8 173,5 0,537 38,4 9,0 42,0 0,09 35,8% 51,8% 11,3% 0,5% 

Z8 Wołczenica Moracz 188,3 93,6 0,497 25,8 19,0 48,0 0,11 32,6% 45,5% 18,8% 2,4% 

Z9 Świniec ujście 417,7 240,2 0,575 39,2 0,0 30,0 0,08 47,2% 32,8% 18,4% 1,3% 

Z10 Bukowa ujście 70,6 22,2 0,315 12,9 0,0 32,0 0,25 60,7% 1,7% 13,2% 24,1% 

Z11 Gunica Tatynia 194,6 49,1 0,252 15,7 6,0 15,0 0,06 31,2% 47,4% 16,2% 1,5% 

Z12 Myśliborka ujście 38,3 18,4 0,480 10,2 0,0 13,0 0,13 0,1% 91,0% 5,7% 0,0% 

Z13 Lewińska Struga ujście 55,2 21,0 0,380 13,0 0,0 2,0 0,02 33,0% 44,2% 9,1% 1,5% 
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2. Optymalizacja współczynnika korelacji R (uzyskanie jego maksimum) dla I-szego 

wspólnego okresu poprzez dobór współczynników a, b, c dla równań korelacyjnych: 

Qm(t) = a*QB(t) lub 

lub 

 Qm(t) = a*QB1(t)+b*QB2(t)+c 

lub 

Q(t)=a*(QB1(t)- QB2(t)) 

 

Współczynnik korelacji wyliczany jest dla wodowskazu uzupełnianego i określa on stopień 

zależności pomiędzy wielkościami z wyjścia z pomiaru i z modelu. 

R = S�Qp ∙ Qm	 − 	SQp ∙ SQmQp ∙ Qm  

gdzie: 

R – współczynnik korelacji liniowej 

S(Qp ∙ Qm) - średnia arytmetyczna z iloczynów wielkości wyjścia z pomiarów i z modelu, 

SQp, SQm - średnia arytmetyczna z wielkości wyjścia z pomiarów i z modelu, Qp, Qm − odchylenie standardowe wielkości wyjścia uzyskiwanego z modelu i z pomiarów 

i modelu 

 

 

oraz: 

S�Qp ∙ Qm	 = 1n	���
��� Qmi	 ∙ Qpi	 

SQp = 	1n	�Qpi�
���  

SQm =	1n	�Qmi�
���  

Qp = �1n	� 	�Qpi − SQp	��
��� 	 

Qm = �1n	� 	�Qmi − SQm	��
��� 	 

gdzie: 

n – ilość dni w ciągu N lat I-szego okresu, 
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i – kolejny dzień w ciągu N lat I-szego okresu. 

 

3. Wyliczenie specjalnego współczynnika korelacji RS dla zoptymalizowanego 

współczynnika korelacji liniowej R (wyliczony dla I-szego okresu) dla N lat I-szego okresu 

oraz K lat II-go okresu i ich porównanie oraz analiza przyjętego modelu korelacji wg 

następujących zależności: 

RS	I = �∑ �2Qpi	 ∙ Qmi − Q�mi	���� ∑ Q�pi	����  

RS	II = �∑ �2Qpi	 ∙ Qmi − Q�mi	�������� ∑ Q�pi	��������  

gdzie: 

n – ilość dni w ciągu N lat I-szego okresu, 

k – ilość dni w ciągu K lat II-go okresu, 

i – kolejny dzień w ciągu N lat I-szego okresu oraz w ciągu K lat II-go okresu. 

 

W przypadku, kiedy wartości specjalnego współczynnika korelacji RS I i RS II są 

zbliżone do siebie można przyjąć, że występuje dobra korelacja pomiędzy danymi 

z pomiarów dla wodowskazu bazowego i uzupełnianego. Dla przypadku kiedy wartości nie są 

do siebie zbliżone ta korelacja jest słaba i należy zmienić wodowskaz bazowy oraz wykonać 

nowy model dla zależności korelacyjnych pomiędzy nowymi wodowskazami. 

W wyniku doboru najlepszego możliwego modelu zależności korelacyjnych pomiędzy 

wodowskazem bazowym i uzupełnianym wyliczane są nowe współczynniki R i RS dla ciągu N 

+ K lat wg zależności:  

R = S�Qp ∙ Qm	 − 	SQp ∙ SQmQp ∙ Qm  

S�Qp ∙ Qm	 = 1n + k	�����
��� Qmi	 ∙ Qpi	 

SQp = 	 1n + k	�Qpi���
���  

SQm = 	 1n + k	�Qmi���
���  

Qp = � 1n + k	� 	�Qpi − SQp	����
��� 	 
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Qm = � 1n + k	� 	�Qmi − SQm	����
��� 	 

oraz  

RS = �∑ �2Qpi	 ∙ Qmi − Q�mi	������ ∑ Q�pi	������  

 

Granice dla współczynników R i RS charakteryzujące jakość modelu (zależność 

pomiędzy wodowskazem bazowym i uzupełnianym): RS	 ≥ 0,99  - model znakomity "#	 ≥ 0,95  - model bardzo dobry "#	 ≥ 0,90  - model dobry "#	 ≥ 0,85  - model dość dobry "#	 < 0,85  - model niezadawalający 

 

W przypadku niezadawalających wyników (niski współczynnik korelacji 

dyskwalifikujący model) dokonana zostanie korekta funkcji opisującej proces lub 

wprowadzone zostaną inne lub dodatkowe parametry go opisujące (np. opad). 

 

4. Uzupełnienie niepełnych ciągów dobowych w oparciu 

o opracowane związki wodowskazowe 

 

Dla okresów braku danych hydrologicznych w przekroju uzupełnianym następuje 

wyliczenie wartości przepływów dobowych wg wcześniej przyjętych zależności 

korelacyjnych: 

Qm(t) = a*QB(t) lub Qm(t) = a*QB1(t)+b*QB2(t)+c lub Q(t)=a*(QB1(t)- QB2(t)) 

gdzie a, b, c odpowiadają optymalnej zależności korelacyjnej dla N + K lat (okres I + II) 

 

5. Utworzenie bazy przepływów w zlewniach niekontrolowanych 

 

Celem opracowania jest stworzenie bazy ciągów przepływów dobowych w profilach 

na zamknięciu wyspecyfikowanych niekontrolowanych zlewni mających charakter dopływów 

skupionych (w profilach ujściowych) z lat 1981 – 2012. 
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Dla stworzenia bazy danych opracowane zostaną formuły pozwalające oszacować 

wartości przepływów dobowych historycznych z okresu 1981 – 2012 r w oparciu o pełne 

i niepełne pomiary w zlewniach kontrolowanych opracowane przez IMGW.  

Bazą dla tworzenia zależności hydrologicznych dla zlewni niekontrolowanych są 

wszystkie ciągi przepływów dobowych w profilach kontrolowanych (w tym częściowo 

kontrolowanych uzupełnionych), w tym 4 profile wodowskazowe – Gozdowice, Okunica, 

Goleniów i Widzieńsko dla których istnieje pełny zakres przepływów codziennych 

z wymaganego wielolecia. 

W oparciu o te dane zbudowane zostaną formuły hydrologiczne pozwalające określać 

przepływy w profilach ujściowych niekontrolowanych dopływów skupionych. 

Zmiennymi, od których uzależnia się przepływy w zlewniach niekontrolowanych są 

wprost ciągi przepływów dobowych w zlewniach przyjętych za analoga i/lub spływy 

jednostkowe obliczane w zlewniach analoga dla całej zlewni bądź ich części (zlewni 

różnicowych) pomiędzy poszczególnymi wodowskazami. 

 

6. Dobór zlewni analogowych 

 

Doboru zlewni analogowej dokonuje się kierując się następującymi czynnikami: 

� bliskością położenia, 

� wielkością zlewni, 

� gęstością sieci hydrograficznej, 

� charakterystyką pokrycia i zagospodarowania terenu. 

 Formułę zależności hydrologicznej ze zlewnią analogową buduje się dla każdego dnia 

w roku. 

 

7. Wyliczenie wartości przepływów dobowych w przekrojach 

niekontrolowanych 

 

Wyliczenie wartości przepływów dobowych w przekrojach niekontrolowanych 

w oparciu o dane bazowe lub uzupełnione dla cieków odbywać się będzie wg następujących 

zasad: 

� dla analoga z 2-ma wodowskazami (bazowymi lub/i uzupełnionymi): 

Qi= A· 
QB2i-QB1i

A2-A1
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� dla analoga z 1-ym wodowskazem (bazowym lub uzupełnionym): Qi = A ∙ 	QBiAW		 
 

gdzie: 

Qi, A– wielkość przepływu dobowego w przekroju obliczanym oraz powierzchnia zlewni 

w tym przekroju 

QB1i; QB2i, QBi, A1, A2, AW– wielkość przepływu dobowego w przekrojach bazowych lub 

uzupełnionych oraz powierzchnie zlewni w tych przekrojach 

 

8. Obliczenie przepływów średnich, niskich, gwarantowanych 

z wielolecia 1981 – 2012 dla wszystkich analizowanych 

wodowskazów (bazowych + uzupełnianych) oraz profilach 

ujściowych rzek niekontrolowanych 
 

Na podstawie danych dobowych w przekrojach bazowych i uzupełnianych następuje 

wyliczenie wartości przepływów: 

SQ – przepływ średni roczny 

SMQ – przepływ średni miesięczny 

SNQ – przepływ średni niski 

NNQ – przepływ minimalny 

Qp% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z przepływami wyższymi 

dla pełnego okresu hydrologicznego. 

 

9. Obliczenie przepływów dobowych, średnich, niskich, 

gwarantowanych z wielolecia 1981 – 2012 dla wszystkich innych 

przekrojów (zamknięcie zlewni, przekroje monitoringowe i inne 

wymagane w dalszym procesie). 

 

Wyliczenie wartości przepływów dobowych w innych przekrojach w oparciu o dane 

bazowe lub uzupełnione dla cieków wg następujących zasad: 

� dla cieków z 2-ma (lub więcej) wodowskazami (bazowymi lub/i uzupełnionymi): 
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 - dla przekrojów pomiędzy wodowskazami: 

Qi=QB1i+�QB2i-QB1i	· A-A1

A2-A1
   

- dla przekrojów powyżej lub poniżej ostatniego wodowskazu: Qi = QB1i ∙ 	 AA1		 
lub  Qi = QB2i ∙ 	 AA2		 

� dla cieków z 1-nym wodowskazem (bazowym lub uzupełnionym) oraz cieków 

niekontrolowanych z utworzonymi danymi dobowymi w profilu ujściowym : Qi = QWi ∙ 	 AAW		 
gdzie: 

Qi, A– wielkość przepływu dobowego w przekroju obliczanym oraz powierzchnia 

zlewni w tym przekroju 

QB1i; QB2i, QWi, A1, A2, AW– wielkość przepływu dobowego w przekrojach 

bazowych lub uzupełnionych lub profilach ujściowych cieków niekontrolowanych 

oraz powierzchnie zlewni w tych przekrojach 

 

Na podstawie danych dobowych w przekrojach obliczanych następuje wyliczenie 

wartości przepływów: 

SQ – przepływ średni roczny 

SMQ – przepływ średni miesięczny 

SNQ – przepływ średni niski 

NNQ – przepływ minimalny 

Qp% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z przepływami wyższymi 

dla pełnego okresu hydrologicznego.  

 

10. Przykłady 

10.1. Przykład odtworzenia ciągu przepływów w profilu wodowskazowym 

z częściowym okresem pomiarowym 

 

- Wodowskaz uzupełniany: Banie na rzece Tywie - km rzeki 28,6, pow. zlewni A = 120 

km2, dane hydrologiczne wg IMiGW z okresu 1983 – 1999 r. 

 

 

 



Metodyka szacowania przepływów średnich miesięcznych dla cieków niekontrolowanych  

w zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam 

 

20 
 

Przybliżenie 1-sze: 

- Wodowskaz bazowy z pełnym okresem danych hydrologicznych z okresu 1981 2012 r– 

Okunica na rzece Płoni – km rzeki 35,6, pow. zlewni A = 372,5 km2, 

- Podział wspólnego okresu danych hydrologicznych (1983 – 1999): 

  - I-szy okres hydrologiczny 1983 - 1990 

- II-gi okres hydrologiczny 1991 - 1999 

- Model korelacji pomiędzy wodowskazami bazowym i uzupełnianym(max. wsp. korelacji 

R) dla okresu I-szego, opracowany z wykorzystaniem Excela (linia trendu) 

QBanie = 0,2678 * QOkunica +0,0 

R2 = 0,7256 

-Specjalny współczynnik korelacji dla modelu jw. (na podstawie zależności I-szego 

okresu): 

RSI = 0,958 (dla I-szego okresu) – model bardzo dobry 

RSII = 0,891 (dla II-go okresu) – model dość dobry 

RS = 0,917 (dla I-szego i II-go okresu łącznie) – model dobry 

- Model wynikowy korelacji pomiędzy wodowskazami bazowym i uzupełnianym(max. 

wsp. korelacji R) dla okresu I-szegoi II-go łacznie, opracowany z wykorzystaniem Excela 

(linia trendu) 

QBanie = 0,3066 * QOkunica +0,0 

R2 = 0,4487 

-Specjalny współczynnik korelacji dla modelu jw. (na podstawie zależności I-szego i II-go 

okresu łącznie): 

RS = 0,924 (dla I-szego i II-go okresu łącznie) – model dobry 

 

Uwaga: obliczenia w pliku Z03_Tywa_Banie.xls 

 

Przybliżenie 2-gie: 

- Wodowskaz bazowy z pełnym okresem danych hydrologicznych (po uzupełnieniu) z 

okresu 1981 2012 r– Żurawie na rzece Tywie – km rzeki 5,0, pow. zlewni A = 259,6 km2, 

- Podział wspólnego okresu danych hydrologicznych (1983 – 1999): 

  - I-szy okres hydrologiczny 1983 - 1990 

- II-gi okres hydrologiczny 1991 - 1999 

- Model korelacji pomiędzy wodowskazami bazowym i uzupełnianym(max. wsp. korelacji 

R) dla okresu I-szego, opracowany z wykorzystaniem Excela (linia trendu) 

QBanie = 0,5318 * QŻurawie +0,0 

R2 = 0,7766 

-Specjalny współczynnik korelacji dla modelu jw. (na podstawie zależności I-szego 

okresu): 

RSI = 0,956 (dla I-szego okresu) – model bardzo dobry 

RSII = 0,902 (dla II-go okresu) – model dobry 

RS = 0,923 (dla I-szego i II-go okresu łącznie) – model dobry 



Metodyka szacowania przepływów średnich miesięcznych dla cieków niekontrolowanych  

w zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam 

 

21 
 

- Model wynikowy korelacji pomiędzy wodowskazami bazowym i uzupełnianym(max. 

wsp. korelacji R) dla okresu I-szegoi II-go łacznie, opracowany z wykorzystaniem Excela 

(linia trendu) 

QBanie = 0,5928 * QŻurawie +0,0 

R2 = 0,5039 

-Specjalny współczynnik korelacji dla modelu jw. (na podstawie zależności I-szego i II-go 

okresu łącznie): 

RS = 0,927 (dla I-szego i II-go okresu łącznie) – model dobry 

 

Uwaga: obliczenia w pliku Z03_Tywa_Banie_ver. 2.xls 

 

Do uzupełnienia danych hydrologicznych na wodowskazie Banie przyjęto wodowskaz 

bazowy Okunica wg zależności: 

QBanie = 0,3066 * QOkunica 

 

10.2. Przykład utworzenia ciągu przepływów w profilu ujściowym cieku 

niekontrolowanego 

 

- Przekrój tworzony na cieku niekontrolowanym: ujście Lewińskiej Strugi - km rzeki 0,0, 

pow. zlewni A = 55,2 km2, 

- Wodowskaz bazowy z pełnym okresem danych hydrologicznych z okresu 1981 2012 r– 

Moracz na rzece Wołczenicy – km rzeki 26,5, pow. zlewni A = 188,3 km2, 

- Model korelacji pomiędzy wodowskazem bazowym i przekrojem niekontrolowanym: 

QLewińska S. = QWołczenica * ALewińska S. / AWołczenica 

QLewińska S. = QWołczenica * 0,293 

 

Uwaga: obliczenia w pliku Z13_Lewińska_Struga.xls 
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1. Cel i zakres pracy 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy 

Wolin i Uznam – część I: wody powierzchniowe” wykonywana jest na zlecenie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach umowy 56/2013 z dnia 31.05.2013 r. 

Celem pracy jest opracowanie bilansu wodnogospodarczego oraz przygotowanie 

projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew 

Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam w zakresie wód powierzchniowych. Prace wykonywane są 

w dwóch etapach.  

Etap I to opracowanie metodyk prac wraz z koncepcją modelu bilansu, oraz baza 

danych wejściowych. W ramach etapu II zostaną przeanalizowane dokumenty planistyczne 

i opracowania z zakresu gospodarki wodnej, a także opracowany bilans wodnogospodarczy. 

Ostatnim elementem wykonywanych prac będzie opracowanie projektu rozporządzenia ws. 

Warunków korzystania z wód powierzchniowych zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- 

wyspy Wolin i Uznam. 

 Niniejsze opracowanie jest jednym z zadań wykonywanych w ramach etapu I. 

W opracowaniu przedstawiono sposób wyznaczania spływów powierzchniowych 

w zlewniach obszarowych w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam. 

 

2. Założenia metodyczne 

 

W zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam objętej 

opracowaniem wydzielono 28 obszary: 

� zlewnie rzek, które traktowane będą jako dopływy skupione (Z1 – Z13), 

� zlewnie obszarowe bez wyraźnych cieków wprowadzających wody do Odry, Zalewu 

Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, z których zasilanie traktowane będzie jako 

dopływy rozłożone (Z14 – Z25), 

� jeziora i zalewy (W1 – W3). 

 

Niniejsza metodyka dotyczy opracowania charakterystyk hydrologicznych dla drugiej 

grupy obszarów czyli  wszystkich zlewni obszarowych Z14 – Z25 (rysunek 1): 
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Rysunek 1. Zlewnie obszarowe 
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Celem opracowania jest stworzenie bazy spływów średnich miesięcznych ze zlewni 

obszarowych z lat 1981 – 2012. 

Dla stworzenia bazy danych opracowane zostaną formuły pozwalające oszacować 

wartości spływów w oparciu o pełne i niepełne pomiary w zlewniach kontrolowanych 

opracowane przez IMGW. Bazą dla tworzenia tych zależności hydrologicznych są: 

• wszystkie ciągi przepływów miesięcznych w profilach kontrolowanych (w tym częściowo 

kontrolowanych uzupełnionych), w tym 4 profile wodowskazowe – Gozdowice, Okunica, 

Goleniów i Widzieńsko dla których istnieje pełny zakres przepływów codziennych 

z wymaganego wielolecia, 

• wszystkie ciągi przepływów miesięcznych utworzone dla zlewni niekontrolowanych 

według opracowania „Metodyka szacowania przepływów średnich miesięcznych dla 

cieków niekontrolowanych w zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński –  

wyspy Wolin i Uznam” 

 

W oparciu o te dane zbudowane zostaną formuły hydrologiczne pozwalające określać 

dla wydzielonych obszarów spływy średnie miesięczne. 

Zmiennymi, od których uzależnia się spływy w zlewniach obszarowych są wprost ciągi 

przepływów miesięcznych w zlewniach przyjętych za analoga i/lub spływy jednostkowe 

obliczane w zlewniach analoga dla całej zlewni bądź ich części (zlewni różnicowych) 

pomiędzy poszczególnymi wodowskazami. 

 

3. Dobór zlewni analogowych 

 

Doboru zlewni analogowej dokonuje się kierując się następującymi czynnikami: 

� bliskością położenia, 

� wielkością zlewni, 

� gęstością sieci hydrograficznej, 

� charakterystyką pokrycia i zagospodarowania terenu. 

 Formułę zależności hydrologicznej ze zlewnią analogową stosuje się dla każdego 

miesiąca w roku. 
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Tabela 1. Parametry charakterystyczne zlewni obszarowych i proponowanych zlewni analogowych 

oznaczenie zlewni nazwa zlewni 
lokalizacja 
przekroju 

pow. 
zlewni 
[km

2
] 

długość 
sieci 

rzecznej 
[km] 

gęstość 
sieci 

rzecznej 
[km/km

2
] 

zagospodarowanie zlewni 

bliskość 
położenia 
analoga 

grunty 
orne, 

uprawy 
mieszane 

lasy, zespół 
roślinności 
drzewiastej 

łąki 
strefy 

zurbanizo
-wane 

Z14 
Bezpośrednia zlewnia Odry od 
Widuchowej do Parnicy wraz z 

Pniewą i Omulną 
ujście 249.5 126.1 0.505  44.2% 27.1% 14.9% 5.0%   

proponowany 
analog 

Z3 Tywa Żurawie 259.6 92.7 0.357 64.5% 27.2% 3.9% 1.7% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z15 Międzyodrze ujście 48.0 25.0 0.520 0.0% 3.9% 88.4% 0.0%   

proponowany 
analog 

Z3 Tywa Żurawie 259.6 92.7 0.357 64.5% 27.2% 3.9% 1.7% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z16 
Bezpośrednia zlewnia Odry od 

Parnicy do Zalewu 
Szczecińskiego wraz z Łarpią 

ujście 165.4 86.5 0.523 11.2% 24.8% 22.4% 29.6%   

proponowany 
analog 

Z10 Bukowa ujście 70.6 22.2 0.315 60.7% 1.7% 13.2% 24.1% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z17 
Prawostronna bezpośrednia 

zlewnia jeziora Dąbie 
ujście 140.6 20.7 0.148 12.6% 47.2% 36.9% 1.5%   

proponowany 
analog 

Z7 Gowienica Widzieńsko 322.8 173.5 0.537 35.8% 51.8% 11.3% 0.5% odległa 

Z18 Zlewnia Krępy ujście 183.7 71.5 0.389 10.1% 60.2% 24.1% 0.6%   

proponowany 
analog 

Z7 Gowienica Widzieńsko 322.8 173.5 0.537 35.8% 51.8% 11.3% 0.5% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z19 
Południowa bezpośrednia 

zlewnia Zalewu Szczecińskiego 
ujście 128.4 41.8 0.325 11.6% 70.8% 14.9% 1.0%   
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oznaczenie zlewni nazwa zlewni 
lokalizacja 
przekroju 

pow. 
zlewni 
[km

2
] 

długość 
sieci 

rzecznej 
[km] 

gęstość 
sieci 

rzecznej 
[km/km

2
] 

zagospodarowanie zlewni 

bliskość 
położenia 
analoga 

grunty 
orne, 

uprawy 
mieszane 

lasy, zespół 
roślinności 
drzewiastej 

łąki 
strefy 

zurbanizo
-wane 

proponowany 
analog 

Z11 Gunica Tatynia 194.6 49.1 0.252 31.2% 47.4% 16.2% 1.5% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z20 Wyspa Uznam ujście 35.0 4.2 0.120 0.0% 69.6% 13.1% 14.4%   

proponowany 
analog 

Z13 Lewińska Struga ujście 55.2 21.0 0.380 33.0% 44.2% 9.1% 1.5% odległa 

Z21 Wyspa Karsibór ujście 23.6 9.2 0.391 15.8% 16.9% 43.8% 0.8%   

proponowany 
analog 

Z13 Lewińska Struga ujście 55.2 21.0 0.380 33.0% 44.2% 9.1% 1.5% odległa 

Z22 
Bezpośrednia zlewnia Zalewu 

Szczecińskiego na wyspie Wolin 
ujście 68.6 8.6 0.126 13.0% 52.4% 7.8% 7.7%   

proponowany 
analog 

Z13 Lewińska Struga ujście 55.2 21.0 0.380 33.0% 44.2% 9.1% 1.5% odległa 

Z23 
Wschodnia bezpośrednia 

zlewnia Zalewu Szczecińskiego 
ujście 98.7 47.7 0.483 13.6% 23.9% 60.7% 0.9%   

proponowany 
analog 

Z7 Gowienica Widzieńsko 322.8 173.5 0.537 35.8% 51.8% 11.3% 0.5% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z24 
Prawostronna bezpośrednia 

zlewnia Dziwny 
ujście 78.3 29.9 0.382 63.8% 5.0% 14.3% 4.5%   

proponowany 
analog 

Z13 Lewińska Struga ujście 55.2 21.0 0.380 33.0% 44.2% 9.1% 1.5% 
bezpośrednio 

przyległa 

Z25 
Lewostronna bezpośrednia 

zlewnia Dziwny 
ujście 117.9 31.0 0.263 32.3% 39.0% 23.5% 1.7%   

proponowany 
analog 

Z13 Lewińska Struga ujście 55.2 21.0 0.380 33.0% 44.2% 9.1% 1.5% 
bezpośrednio 

przyległa 
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4. Wyliczenie wartości spływów obszarowych miesięcznych 

 

Wyliczenie wartości spływów miesięcznych w oparciu o dane bazowe lub uzupełnione 

dla cieków odbywać się będzie wg następujących zasad: 

� dla analoga z 2-ma wodowskazami (bazowymi lub/i uzupełnionymi): 

Qi= A· 
QB2i-QB1i

A2-A1
   

� dla analoga z 1-ym wodowskazem (bazowym lub uzupełnionym): Qi = A ∙ 	QBiAW		 
gdzie: 

Qi, A– wielkość spływu w miesiącu „i” dla danego obszaru i jego powierzchnia  

QB1i; QB2i, QBi, A1, A2, AW– wielkość przepływu w miesiącu „i” w przekrojach bazowych lub 

uzupełnionych oraz powierzchnie zlewni w tych przekrojach 

 

Na podstawie wyliczonych w oparciu o powyższą zależność miesięcznych spływów z 

wielolecia dla danego obszaru następuje wyliczenie wartości przepływów: 

SQ – spływ obszarowy średni roczny 

SMQ – spływ obszarowy średni miesięczny 

SNQ – spływ obszarowy średni niski 

NNQ – spływ obszarowy minimalny 

Qp%  - spływ obszarowy o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi 

dla pełnego okresu hydrologicznego.  

5. Przykład obliczenia miesięcznych spływów obszarowych 
 

Zlewnia obszarowa Z21 – Karsibór 

- Przekrój bilansowy obszaru: wyspa Karsibór - pow. zlewni A = 23,6 km2, 

Proponowany analog: Z13 – Lewińska Struga 

- Wodowskaz bazowy z uzupełnionym okresem danych hydrologicznych z okresu 1981-

2012 r– Lewińska Struga – pow. zlewni A = 55,2 km2, 

- Model korelacji pomiędzy wodowskazem bazowym i przekrojem bilansowym: 

QKarsibór = QLewińska S. * AKarsibór / ALewińska S. 

QKarsibór = QLewińska S. * 0,429 

 

Uwaga: obliczenia w pliku Z21_Wyspa Karsibór.xls 
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1. Cel i zakres pracy 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy Wolin 

i Uznam – część I: wody powierzchniowe” wykonywana jest na zlecenie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach umowy 56/2013 z dnia 31.05.2013 r. 

Celem pracy jest opracowanie bilansu wodnogospodarczego oraz przygotowanie projektu 

rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew 

Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam w zakresie wód powierzchniowych. Prace wykonywane są 

w dwóch etapach.  

Etap I to opracowanie metodyk prac wraz z koncepcją modelu bilansu, oraz baza danych 

wejściowych. W ramach etapu II zostaną przeanalizowane dokumenty planistyczne 

i opracowania z zakresu gospodarki wodnej, a także opracowany bilans wodnogospodarczy. 

Ostatnim elementem wykonywanych prac będzie opracowanie projektu rozporządzenia ws. 

Warunków korzystania z wód powierzchniowych zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- 

wyspy Wolin i Uznam. 

 Niniejsze opracowanie jest jednym z zadań wykonywanych w ramach etapu I. 

W opracowaniu przedstawiono sposób szacowania obciążenia wód rzeki Odry i jej odnóg raz 

Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego ładunkami BZT5, Nog i Pog. 

 

2. Dane będące w posiadaniu RZGW w Szczecinie oraz możliwe do 

pozyskania z innych źródeł 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie dysponuje następującym zestawem 

danych, które zostaną wykorzystane w bilansie ładunków BZT5, Nog, Pog dopływających do 

Odry i jej odnóg oraz Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, takich jak: 

� dobowe wielkości natężeń przepływów z wielolecia o odpowiednich długościach ciągów 

danych dla wodowskazów usytuowanych na rzekach zasilających Odrę, Zalew Szczeciński 

i Zalew Kamieński, 

� wielkości miesięcznych opadów atmosferycznych dla stacji IMGW położonych na 

analizowanych obszarach i terenach przyległych, 

� wyniki badań jakości wody z punktów monitoringowych usytuowanych na rzekach 

zasilających Odrę, Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński, 

� identyfikacja użytkowników wód powierzchniowych odprowadzających ścieki do rzek 

zasilających Odrę, Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński z informacjami: o wielkościach 

zrzutów, ich stężeniach według pozwoleń wodnoprawnych, a w przypadku zrzutów 
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oczyszczonych ścieków komunalnych (warstwa zrzuty_ściek_komunalnych) także 

z informacją o operatorze oczyszczalni ścieków, 

� tabela (w formacie Excel) oczyszczalnie w aglomeracji – operator, w której podano 

szacunkowe liczby ludności korzystającej z oczyszczalni przypisanych do poszczególnych 

aglomeracji (dane pochodzące z ankietyzacji w ramach opracowania „Analiza 

ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin” podane zostały jedynie 

w odniesieniu do niektórych oczyszczalni tj. oczyszczalnia ta jest jedyną oczyszczalnią 

obsługiwaną przez wskazanego operatora), 

� wykaz operatorów w regionie wodnym z podaniem m.in. liczby obsługiwanych przez nich 

oczyszczalni (z podziałem na typy) oraz szacunkowej, sumarycznej liczby ludności 

korzystającej z tych oczyszczalni (wg opracowania „Analiza ekonomiczna korzystania 

z wód dla obszaru RZGW Szczecin”), 

� wykaz miejscowości (w postaci warstwy miejscowości MSC_18.07.2013) zawierający: 

liczbę ludności (dane przekazywane przez gminy do GUS), ewentualną przynależność do 

aglomeracji, a w przypadku miejscowości wchodzących w skład aglomeracji przypisanie 

konkretnej oczyszczalni ścieków (w przypadku niektórych miejscowości wchodzących 

w skład aglomeracji, gdy znana była informacja, że są one obsługiwane przez inną 

oczyszczalnię niż oczyszczalnia przypisana danej aglomeracji rozporządzeniem, właściwe 

przypisanie miejscowości do oczyszczalni ścieków), 

� identyfikacja stawów karpiowych z informacjami o wielkościach i terminach realizacji 

zrzutów wody, 

� identyfikacja ferm hodowlanych oraz liczby DJP przypisanych do poszczególnych 

miejscowości w analizowanych zlewniach (dane opracowane na podstawie informacji 

pochodzących z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR), 

� dane statystyczne dotyczące nawożenia użytków rolnych na analizowanym obszarze, 

� opracowania zawierające dane dotyczące użytkowania obszarów rolniczych wykonane na 

potrzeby wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami oraz dotyczące 

OSN wykonywane dla całego obszaru RZGW w Szczecinie. 

 

Pozostałe informacje możliwe do pozyskania dotyczą: 

� depozycji atmosferycznej na podstawie publikowanych raportów o stanie środowiska, 

� danych GUS z Banku Danych Lokalnych takich jak: 

- liczby osób podłączonych do oczyszczalni ścieków w poszczególnych gminach, 

- ilości udzielonych noclegów (ruch turystyczny), 

- zużycia nawozów mineralnych fosforowych i azotowych na 1 ha użytków rolnych, 

- liczby DJP.  
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3. Podstawowe działania kameralne 

 

Prace kameralne obejmują następujące działania: 

� przy wykorzystaniu programu CorineLandCover dla wszystkich zlewni (kontrolowanych 

i niekontrolowanych) określony zostanie sposób ich zagospodarowania poprzez 

wyszczególnienie procentowego udziału: lasów, gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, 

powierzchni zurbanizowanych, jezior, 

� dokonany zostanie wybór cieków „reperowych” dla których były i będą prowadzone 

pomiary ilościowe i badania jakości ich wód oraz zostanie przeanalizowany sposób 

zagospodarowania ich zlewni („reperowe”), geomorfologia, parametry hydrograficzne 

i hydrologiczne (rzeki i jeziora), reżim przepływu wody, 

� nastąpi grupowanie zlewni o zbliżonym sposobie zagospodarowania, geomorfologii, 

parametrach hydrograficznych i hydrologicznych (rzeki i jeziora), reżimie przepływu wody 

w stosunku do analizowanych wcześniej zlewni „reperowych”, 

� określone zostaną liczby mieszkańców obsługiwanych przez poszczególne oczyszczalnie 

ścieków. 

 

4. Transport ładunków BZT5, Nog, Pog ze zlewni do wód 

powierzchniowych 

 

Transport ładunków BZT5, Nog, Pog do wód ze zlewni jest bardzo złożony. Składa się 

zasadniczo z dopływu ładunków pochodzenia obszarowego i punktowego. Punktowy dopływ 

ładunków może być lepiej określony jeżeli wszyscy użytkownicy w zlewni są opomiarowani. 

Niestety, jeszcze nie dysponujemy tak dokładnymi pomiarami zużycia wody a tym bardziej 

ilości ścieków odprowadzanych do wód. W obliczaniu ładunków opieramy się najczęściej na 

danych zaczerpniętych z pozwoleń wodnoprawnych o wielkościach zrzutów i dopuszczalnych 

stężeniach BZT5, Nog, Pog w ściekach. Wielu użytkowników odprowadza ścieki w sposób 

niekontrolowany. Wówczas, przyjmując „produkcję” ładunków BZT5, Nog, Pog w ciągu doby 

przez jednego mieszkańca oraz znając liczbę mieszkańców nie obsługiwanych przez 

oczyszczalnie na terenie zlewni, jesteśmy w stanie określić wielkości ładunków tych 

wskaźników wytworzone na jej obszarze. Pozostaje określić jeszcze jaki procent 

z mieszkańców nie podłączonych do oczyszczalni odprowadza ścieki bezpośrednio do wód 

powierzchniowych. 
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Rysunek 1. Drogi transportu ładunków BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego do wód 

powierzchniowych 

 

Ładunki pochodzące z zanieczyszczeń obszarowych są bardzo trudne do określenia. 

W przypadku ładunków BZT5, Nog, Pog o ich wielkości decydują: 

� depozycja atmosferyczna (Nog, Pog), 

� ścieki bytowo-gospodarcze (komunalne) dopływające w sposób niekontrolowany 

rozsączane i rozlewane po powierzchni (BZT5, Nog, Pog), 

� chów i hodowla zwierząt połączone z nawożeniem użytków rolnych obornikiem, 

gnojówką i gnojowicą (BZT5, Nog, Pog), 

� stosowane uprawy, zabiegi agrotechniczne, nawożenie mineralne (BZT5, Nog, Pog). 

Część ładunków BZT5, Nog, Pog podlega stratom i wynoszeniu w plonach. Dopiero tzw. 

„pozostała na powierzchni pola” wielkość ładunków BZT5, Nog, Pog bierze udział w migracji 

zasilając zasoby wodne. Można założyć, że straty i wynoszenie BZT5, Nog, Pog w plonach są 

stałe na podobnie zagospodarowanych rolniczo zlewniach, stosowanych rodzajach upraw 

oraz zabiegach agrotechnicznych. 

Na ilości ładunków BZT5, Nog, Pog biorące udział w migracji do wód powierzchniowych wpływ 

mają drogi ich transportu: 

� po powierzchni terenu – zachodzą podczas intensywnych opadów oraz w czasie 

roztopów powodując przemieszczanie się ładunków BZT5, Nog, Pog w formie 

rozpuszczonej oraz związanej z erodowanymi cząstkami gleby, 

� podpowierzchniowo w formie rozpuszczonych związków, 

� poprzez infiltrację i zasilanie wód podziemnych których odpływ zasila w miarę 

równomiernie wody powierzchniowe (rozpuszczone formy związków), 
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� systemami drenarskimi (dominują formy rozpuszczone i w niewielkim stopniu 

wymywane są z cząstkami gruntu).  

 

5. Metodyka obliczania obciążenia ładunkami BZT5, Nog, Pog zlewni 

 

Obliczenia dokonywane będą w układzie miesięcznym uwzględniającym zmienność czasową 

obciążenia ładunkami BZT5, Nog, Pog powierzchni zlewni w ciągu roku. 

 

5.1. Ładunki ze źródeł komunalnych  

 

Obciążenie punktowe wód ładunkami ze źródeł komunalnych w zlewni i, w danym miesiącu:  

ΣŁ,-. =	���/0-12 	+ 	3-12	 	∗ Ł.,-12	 	+ 	WNO	�/0789-12 	+	3789-12	 	∗ 	Ł.,
:;
<��  

gdzie:  

ΣŁKOM -  sumaryczny ładunek ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych 

pochodzących z oczyszczalni ścieków i od osób niekorzystających z oczyszczalni ścieków, 

odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód powierzchniowych, zlokalizowanych w danej 

zlewni [kg/m-c], 

MkOCZ -  liczba mieszkańców odprowadzająca ścieki do oczyszczalni, 

TOCZ -  liczba turystów odprowadzających ścieki do oczyszczalni (wartość zmienna zależna od 

miesiąca roku), przyjęto rozkład: czerwiec 1/6 rocznej liczby turystów i odpowiednio: lipiec 

1/3; sierpień 1/3; wrzesień 1/6, pozostałe 0.  

MkNIEOCZ -   liczba mieszkańców odprowadzająca ścieki w sposób niekontrolowany, 

TNIEOCZ -  liczba turystów odprowadzająca ścieki w sposób niekontrolowany (wartość 

zmienna zależna od miesiąca roku), przyjęto rozkład: czerwiec 1/6 rocznej liczby turystów i 

odpowiednio: lipiec 1/3; sierpień 1/3; wrzesień 1/6, pozostałe 0. 

ŁMK -  surowy ładunek jednostkowy przypadający na jednego mieszkańca,  

ŁMKOCZ -   oczyszczony ładunek jednostkowy przypadający na jednego mieszkańca, 

WNO -  parametr określający jaka część mieszkańców zlewni niekorzystających 

z oczyszczalni ścieków odprowadza swoje ścieki bezpośrednio do wód powierzchniowych (na 

podstawie ustaleń ze spotkania z dnia 10 lipca 2013 przyjęto WNO=0,5, wartość 

edytowalna), 

WNO*(MkNIEOCZ + TNIEOCZ) - ludność odprowadzająca ścieki bezpośrednio do wód, 

powierzchniowych  
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nk –  liczba oczyszczalni w zlewni i. 

 

Przedstawiony powyżej algorytm umożliwia obliczenie punktowego obciążenia komunalnego 

w przypadku niskiej wiarygodności danych z pozwoleń wodnoprawnych. Przy uwzględnieniu 

danych z precyzyjnie i systematycznie wykonywanych pomiarów ilości i jakości punktowych 

zrzutów ścieków komunalnych pierwszy człon równania może być zastąpiony sumarycznym 

zrzutem ładunków z oczyszczalni w zlewni. 

Jednostkowy ładunek w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika obliczany 

jest wg następującej formuły: 

ŁMKOCZ=ŁMK*RED*nm-c 

gdzie: 

RED – redukcja ładunku danego wskaźnika na oczyszczalni (oczyszczalniach) ścieków lub przy 

znajomości dokładnej liczby mieszkańców obsługiwanych przez konkretną oczyszczalnię: 

BZT5 – 90% 

Nog – 80-85% 

Pog – 85-90% 

ŁMK – ładunek jednostkowy (BZT5, Nog, Pog) „produkowany” przez osobę w ciągu doby, 

BZT5 – 60 [g/d/mk]  

Nog –  12 [g/d/mk] 

Pog –  2 [g/d/mk] 

nm-c – liczba dni w miesiącu 

 

Roczne obciążenie punktowe wód ładunkami ze źródeł komunalnych ŁKOMR w zlewni i, 

obliczamy: 

Ł=>/" =�ΣŁKOM12
1  

 

5.2. Ładunki ze źródeł rolniczych 

 

Bilans ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego dostarczany na powierzchnię 

użytków rolnych analizowanej zlewni to suma nawożenia organicznego pochodzącego od 

zwierząt oraz nawożenie mineralne. W nawożeniu organicznym jednostką odniesienia jest 

tzw. duża jednostka przeliczeniowa DJP, która „produkuje” w odchodach (obornik, 

gnojówka, gnojowica) określoną ilość masową danego wskaźnika zanieczyszczeń w ciągu 

roku. Poziom nawożenie mineralnego jest podawany w Banku Danych Lokalnych GUS 

w odniesieniu do nawożenia związkami azotu i fosforu na poziomie województwa.  
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Ładunek wskaźnika zanieczyszczeń deponowany na obszarze użytkowanym rolniczo 

w zlewni: 

ŁR = AR*ŁjR + (DJP’ * ŁDJP’ + DJP’’ * ŁDJP’’ + DJP’’’ * ŁDJP’’’) 

gdzie: 

ŁR  –   roczny ładunek wskaźnika z powierzchni użytków rolnych w zlewni [kg/rok], 

ŁjR –  ładunek jednostkowy wskaźnika [kg/ha/rok] pochodzący z nawożenia mineralnego, 

właściwy dla województwa, 

DJP’ -  liczba umownych jednostek przeliczeniowych odpowiadająca ilości bydła 

DJP’’ -  liczba umownych jednostek przeliczeniowych odpowiadająca ilości trzody chlewnej 

DJP’’’ -  liczba umownych jednostek przeliczeniowych odpowiadająca ilości drobiu 

Z uwagi na konieczność przyporządkowania poszczególnych rodzajów zwierząt do trzech 

grup, do grupy bydła przyporządkowano: bydło, konie, kozy, owce i daniele, natomiast 

w grupie trzody chlewnej dodatkowo uwzględniono norki. 

ŁDJP’, ŁDJP’’, ŁDJP’’’  – ładunek wskaźnika [kg/rok] „produkowany” przez 1 DJP w ciągu roku: 

 

Wskaźnik 
Bydło 

(DJP’) 

Trzoda chlewna 

(DJP’’) 

Drób 

(DJP’’’) 

BZT5 328,50 474,50 638,75 

Nog 69,35 96,73 118,63 

Pog 12,41 31,03 50,19 

 

AR    –  powierzchnia użytków rolnych w zlewni [ha]. 

 

W ciągu roku nawożenie roślin, głównie zbóż, okopowych i użytków zielonych 

przeprowadzane jest kilkakrotnie: 

� jesienią, gdy przyorywany jest obornik i pozostała na gruntach słoma, a pola zasilane 

są przedsiewnie nawozami mineralnymi pod zboża ozime, rozdrobnionym 

obornikiem nawożone są użytki zielone, 

� wiosną, gdy przyorywany jest obornik, od przedwiośnia do kłoszenia zbóż nawożone 

są nawozami mineralnymi zboża ozime i jare oraz rośliny okopowe (jest to najbardziej 

intensywna pora przeprowadzania nawożeń mineralnych), wczesną wiosną 

nawozami mineralnymi, gnojówką i gnojowicą, nawożone są użytki zielone, 

� późną wiosną i latem – w czasie wegetacji, gnojówką i gnojowicą nawożone są użytki 

zielone. 

Z przedstawionego harmonogramu ogólnego nawożeń widać, że w okresie wiosny można 

spodziewać się największych odpływów ładunków BZT5, Nog, Pog ze zlewni użytkowanych 

rolniczo do wód. Proponuje się na bazie zaobserwowanych odpływów ładunków ze zlewni 
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reperowych zagospodarowanych rolniczo następujący procentowy rozdział odpływów 

ładunku rocznego ŁR w poszczególnych miesiącach (rys. 2): 

 
Rysunek 2. Rozdział ładunku rocznego ŁR na miesiące (propozycja autorska) 

 

Miesięczny ładunek ze źródeł rolniczych [kg/m-c]: 

ŁRM = ŁR * WRM/100% 

 

5.3. Ładunki z depozycji atmosferycznej 

 

Przyjęto, że depozycja atmosferyczna zasila całe powierzchnie zlewni oraz jezior, zbiorników i 

dużych rzek w sposób równomierny dostosowany do wyników badań prezentowanych w 

raportach o stanie środowiska i literaturze fachowej. Przy rozpatrywaniu powierzchni terenu, 

z którego odpływać będą ładunki Nog, Pog całkowita depozycja danego wskaźnika 

zanieczyszczeń z atmosfery do podłoża wyniesie: 

 

Łdep = Azl * Łjdep 

 

gdzie: 

Łdep – ładunek wskaźnika zanieczyszczeń z depozycji atmosferycznej w roku [kg/rok], 

Azl – powierzchnia analizowanej zlewni [ha], 

Łjdep – wielkość masy depozycji na jednostkę powierzchni w roku wg badań [kg/ha/rok] 
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Procentowy rozkład depozycji dla poszczególnych miesięcy w roku zostanie dokonany wg 

wskaźnika WOM odpowiadającego rozkładowi średniomiesięcznych opadów 

atmosferycznych występujących w latach 2008 – 2012 w całym obszarze (rysunek 3). 

 
Rysunek 3. Rozkład ładunku Łdep na miesiące (propozycja autorska) 

 

Miesięczny ładunek z depozycji atmosferycznej [kg/m-c]: 

Łdep M = Łdep * WOM/100% 

 

5.4. Sposób przeprowadzenia obliczeń ładunków BZT5, Nog, Pog 

dla wybranej zlewni 

 

Obliczenia ładunków pochodzących ze źródeł punktowych wprowadzanych w miesiącu do 

wód powierzchniowych 

 

Łcp = ΣŁPRZ + ΣŁSTK + ΣŁSTP + ΣŁKOM 

gdzie: 

Łcp – ładunek całkowity ze źródeł punktowych [kg/m-c], 

ΣŁPRZ –  sumaryczny ładunek w ściekach pochodzących z zakładów przemysłowych 

zlokalizowanych w danej zlewni, na podstawie pozwoleń wodnoprawnych z uwzględnieniem 

sezonowości [kg/m-c], 
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ΣŁSTK – sumaryczny ładunek w zrzutach ze stawów karpiowych zlokalizowanych w danej 

zlewni, realizowanych przede wszystkim w październiku i listopadzie wg danych z pozwoleń 

wodnoprawnych [kg/m-c], 

�ŁAB, =��CAB, ∗ DAB,	:E;
<��  

gdzie: 

nsk – liczba stawów karpiowych w zlewni 

ŁSTK – ładunek w zrzutach z kolejnego stawu karpiowego w zlewni [kg/m-c] 

QSTK – wielkość zrzutu z kolejnego stawu karpiowego [m3/m-c] 

SSTK – stężenie zrzutu z kolejnego stawu karpiowego w zlewni [kg/m3]: 

BZT5 = 0,002 [kg/m3] 

Nog –  0,0038 [kg/m3] 

Pog –  0,0001 [kg/m3] 

 

 

ΣŁSTP – sumaryczny ładunek w zrzutach ze stawów pstrągowych zlokalizowanych w danej 

zlewni, realizowanych równomiernie w ciągu roku wg danych z pozwoleń wodnoprawnych 

[kg/m-c],  

�ŁABF =��CABF ∗ DABF	:EG
<��  

gdzie: 

nsp – liczba stawów pstrągowych w zlewni 

ŁSTP – ładunek w zrzutach z kolejnego stawu pstrągowego w zlewni [kg/m-c] 

QSTP – wielkość zrzutu z kolejnego stawu pstrągowego [m3/m-c] 

SSTP – stężenie zrzutu z kolejnego stawu pstrągowego w zlewni [kg/m3]: 

BZT5 = 0,0008 [kg/m3] 

Nog –  0,001 [kg/m3] 

Pog –  0,00001 [kg/m3] 

 

 

ΣŁKOM – sumaryczny ładunek ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych 

pochodzących z oczyszczalni ścieków i od osób niekorzystających z oczyszczalni ścieków, 

odprowadzających ścieki bezpośrednio do cieku, zlokalizowanych w danej zlewni [kg/m-c]. 

 

Roczny ładunek pochodzący ze źródeł punktowych: 

ŁHI" =�Łcp12
1  
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Obliczenia ładunków pochodzących ze źródeł obszarowych 

 

� Ładunki BZT5, Nog, Pog ze źródeł komunalnych nieoczyszczone, zrzucane do ziemi 

miesięcznie: 

( ) MKNIEOCZNIEOCZNIEOCZKOM ŁTMkWNOŁ ⋅+⋅−=Σ )1(  

i rocznie: 

Ł=>/	KLM>NO	" =�ΣŁKOM	NIEOCZ12
1  

 

� Ładunki BZT5, Nog, Pog z rolnictwa rocznie: 

ŁR = AR*ŁjR + (DJP’ * ŁDJP’ + DJP’’ * ŁDJP’’ + DJP’’’ * ŁDJP’’’) 

 

� Ładunki Nog, Pog z depozycji atmosferycznej rocznie: 

Łdep = Azl * Łjdep 

gdzie: 

NIEOCZKOMŁΣ  - sumaryczny ładunek ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych 

pochodzący od osób niekorzystających z oczyszczalni ścieków, odprowadzających ścieki 

bezpośrednio do ziemi, zlokalizowanych w danej zlewni [kg/m-c], 

−MKŁ  surowy ładunek jednostkowy przypadający na jednego mieszkańca,  

−+− )(*)1( NIEOCZNIEOCZ TMkWNO ludność odprowadzająca ścieki bezpośrednio do ziemi, 

Łdep –  ładunek wskaźnika zanieczyszczeń z depozycji atmosferycznej w roku [kg/rok], 

Azl – powierzchnia analizowanej zlewni [ha], 

Łjdep –  wielkość masy depozycji na jednostkę powierzchni w roku wg badań [kg/ha/rok], 

ŁR  –   roczny ładunek wskaźnika z powierzchni użytków rolnych w zlewni [kg/rok], 

ŁjR –  ładunek jednostkowy wskaźnika [kg/ha/rok] pochodzący z nawożenia mineralnego, 

właściwy dla województwa, 

DJP’ -  liczba umownych jednostek przeliczeniowych odpowiadająca ilości bydła 

DJP’’ -  liczba umownych jednostek przeliczeniowych odpowiadająca ilości trzody chlewnej 

DJP’’’ -  liczba umownych jednostek przeliczeniowych odpowiadająca ilości drobiu 

Z uwagi na konieczność przyporządkowania poszczególnych rodzajów zwierząt do trzech 

grup, do grupy bydła przyporządkowano: bydło, konie, kozy, owce i daniele, natomiast 

w grupie trzody chlewnej dodatkowo uwzględniono norki. 

ŁDJP’, ŁDJP’’, ŁDJP’’’  – ładunek wskaźnika [kg/rok] „produkowany” przez 1 DJP w ciągu roku: 
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Wskaźnik 
Bydło 

(DJP’) 

Trzoda chlewna 

(DJP’’) 

Drób 

(DJP’’’) 

BZT5 328,50 474,50 638,75 

Nog 69,35 96,73 118,63 

Pog 12,41 31,03 50,19 

 

AR    –  powierzchnia użytków rolnych w zlewni [ha]. 

 

 

Sumaryczny ładunek obszarowy roczny deponowany na powierzchni zlewni 

Łc obsz = ŁKOM NIEOCZ R + ŁR + Łdep 

 

Sumaryczny ładunek roczny pochodzący ze źródeł punktowych i obszarowych 

w analizowanej zlewni: 

ŁZL C = ŁcpR + Łc obsz 

 

6. Obliczenia ładunków i współczynników redukcji ładunków 

obszarowych w zlewniach reperowych - monitorowanych 

ilościowo i jakościowo 

 

W zlewniach skupionych, które są monitorowane ilościowo i jakościowo tj. w zlewniach 

reperowych, ładunki BZT5, Nog, Pog możemy obliczyć na podstawie badań jakości wody oraz 

dobowych wartości przepływów. Wyznaczone ładunki traktowane są jako 

średniomiesięczne. 

 
Rysunek 4. Schemat obliczeniowy dla zlewni reperowych – monitorowanych ilościowo i jakościowo. 
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Dla przekroju monitoringowego obliczany jest ładunek naturalny BZT5, Nog, Pog: 

ŁN = QM * sM – Łcp 

gdzie: 

Łcp – suma ładunków ze wszystkich zrzutów punktowych w zlewni wyznaczona zgodnie 

z rozdziałami 5.4 i 5.1[kg/m-c] 

QM – przepływ miarodajny w punkcie monitoringowym [m3/m-c] 

sM – stężenie miarodajne wskaźnika zanieczyszczeń w punkcie monitoringowym [kg/m3] 

 

Dla przekroju ujściowego oblicza się ładunek BZT5, Nog, Pog  odpływający z całej zlewni:  

Ł = ŁN * Ac/AM + Łcp 

Obliczony ładunek naturalny ŁN to pozostałość po zredukowanym na drogach transportu 

ładunku obszarowym z miesiąca Łc obsz. 

Poszukiwany dla zlewni współczynnik redukcji deponowanego ładunku obszarowego 

w miesiącu wynosi: 

µ = ŁN/(Łdep M + ΣŁKOM NIEOCZ + ŁRM) 

 

Współczynnik redukcji deponowanego ładunku obszarowego jest obliczany przy założeniu, 

że straty ładunków obszarowych BZT5, Nog, Pog oraz ich wynoszenie z plonami jest stałe dla 

wszystkich zlewni analizowanego obszaru i nie jest konieczne bilansowanie wnoszonych i 

wynoszonych ładunków „na powierzchni pola”. 

 

7. Obliczenia ładunków w zlewniach z monitoringiem jakości wód 

 
Rysunek 5. Schemat obliczeniowy dla zlewni z monitoringiem jakości wód. 
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W zlewniach skupionych z monitoringiem jakości wód przepływ w przekroju 

monitoringowym obliczany jest na bazie odpływu jednostkowego ST	uzyskanego w zlewni 

analogowej. Pełna formuła obliczenia przepływu ma postać następującą: 

  

D. = ST ∗ U. +�D2<
:<
<�� −�DFG

:G
G��  

 

gdzie: 

qj – odpływ jednostkowy obliczony w zlewni  analogowej [m3/m-c/km2] 

QZi – wielkość i-tego zrzutu ścieków w zlewni powyżej punktu monitoringowego [m3/m-c] 

QPp – wielkość k-tego poboru w zlewni powyżej punktu monitoringowego [m3/m-c] 

ni – ilość punktowych zrzutów w zlewni w tym ścieków nieoczyszczonych 

np – ilość punktowych poborów w zlewni 

 

Dla zlewni, których różnica sum poborów i zrzutów w stosunku do iloczynu odpływu 

jednostkowego i powierzchni zlewni jest niewielka w formule wielkości sum poborów 

i zrzutów można pominąć. Wówczas uproszczona formuła ma postać: D. = ST ∗ U. 

 

 

Następnie obliczany jest ładunek rzeczywisty: 

 

ŁRZ = QM * SM [kg/m-c] 

 

Kolejny krok obliczeń dotyczy wyznaczenia ładunku naturalnego: 

ŁN = QM * sM – Łcp [kg/m-c] 

 

Dla przekroju ujściowego obliczamy ładunek BZT5, Nog, Pog odpływający z całej zlewni:  

Ł = ŁN * Ac/AM + Łcp [kg/m-c] 
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8. Obliczenia ładunków ze zlewni niemonitorowanych ilościowo i 

jakościowo 

 

 

Rysunek 6. Schemat obliczeniowy dla zlewni niemonitorowanych ilościowo i jakościowo. 

 

 

Wybrana zlewnia reperowa jest analogiem dla dobranej lub dobranych zlewni 

niekontrolowanych o zbliżonych sposobach zagospodarowania, geomorfologii, parametrach 

hydrograficznych i hydrologicznych (rzeki i jeziora), reżimie przepływu wody. Obliczony dla 

zlewni reperowej współczynnik µ jest podstawą obliczeń redukcji deponowanych ładunków 

obszarowych dla tych zlewni (obliczone wg rozdziału 5.4). 

 

Ładunki wnoszone ze zlewni skupionych  

 

 
Rysunek 7. Schemat obliczeniowy ładunków wnoszonych ze zlewni skupionych. 
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Dla przekroju ujściowego obliczamy ładunek naturalny w miesiącu: 

ŁN = µ * (Łdep M + ΣŁKOM NIEOCZ + ŁRM) [kg/m-c] 

Dla przekroju ujściowego obliczamy ładunek całkowity w miesiącu:  

Ł = ŁN + Łcp [kg/m-c] 

 

 

Ładunki wnoszone ze zlewni obszarowych  

 
Rysunek 8. Schemat obliczeniowy ładunków wnoszonych ze zlewni obszarowych. 

 

Dla całego zasilania liniowego odpływ ładunków BZT5, Nog, Pog w miesiącu jest obliczany przy 

zastosowaniu współczynnika redukcji deponowanego ładunku obszarowego µ: 

Ł = ŁN = µ * (Łdep M + ΣŁKOM NIEOCZ + ŁRM) [kg/m-c] 

W przypadku występowania w zlewni obszarowej zrzutów punktowych muszą one być 

oczywiście uwzględnione w sumarycznym odpływie ładunków BZT5, Nog, Pog. 

 

9. Sumaryczny ładunek odprowadzany do rzeki Odry, Zalewu 

Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego 

 

Założenia metodyczne zawarte w poprzednich punktach miały na celu wyznaczenie 

całkowitego ładunku odprowadzanego do rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego i Zalewu 

Kamieńskiego. W przypadku wskaźnika BZT5 całkowity ładunek obliczany jest dla zadanego 

przedziału czasowego według następującego wzoru uwzględniającego ładunek 

odprowadzany ze zlewni skupionych oraz zlewni obszarowych: 
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Całkowity ładunek BZT5: 

 

∑∑
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obszaroweji

i
skupionejiBZT ŁŁŁC  

 

gdzie: 

−
5BZTŁC całkowity ładunek BZT5 [kg/m-c] 

−skupionejiŁ ładunek z i-tej zlewni skupionej [kg/m-c] 

−obszarowejiŁ ładunek z i-tej zlewni obszarowej [kg/m-c] 

 

Natomiast dla pozostałych dwóch wskaźników tj. azot ogólny i fosfor ogólny należy 

uwzględnić w całkowitym ładunku dodatkowo depozycję atmosferyczną na obszarze 

akwenów. Stąd postać wzorów na całkowity ładunek przedstawia się następująco: 

 

Całkowity ładunek azotu ogólnego: 
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gdzie: 

−
ogNŁC  całkowity ładunek azotu ogólnego [kg/ m-c] 

−skupionejiŁ  ładunek z i-tej zlewni skupionej [kg/ m-c] 

−obszarowejiŁ  ładunek z i-tej zlewni obszarowej [kg/ m-c] 

−jdepNŁ  masa depozycji azotu ogólnego na hektar w danym miesiącu[kg/ha/m-c] 

−jAW   powierzchnia j-ego jeziora lub zalewu [ha] 

 

Całkowity ładunek fosforu ogólnego: 
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gdzie: 

−
ogPŁC  całkowity ładunek fosforu ogólnego [kg/ m-c] 

−skupionejiŁ  ładunek z i-tej zlewni skupionej [kg/ m-c] 

−obszarowejiŁ  ładunek z i-tej zlewni obszarowej [kg/m-c] 
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−jdepPŁ  masa depozycji fosforu ogólnego na hektar w danym miesiącu [kg/ha/m-c]  

−jAW   powierzchnia j-ego jeziora lub zalewu [ha] 

 

Wykaz zlewni skupionych i obszarowych oraz jezior i zalewów zawiera tabela 1 oraz rysunek 

9. 

Tabela 1. Wykaz zlewni skupionych i obszarowych oraz jezior i zalewów 

Oznaczenie Nazwa zlewni 
Powierzchnia  

w km2 

ZLEWNIE SKUPIONE 

Z1 Odra od Widuchowej do Gozdowic 119030.35 

Z2 Marwicka Struga 99.31 

Z3 Tywa 274.72 

Z4 Płonia 1128.61 

Z5 Chełszcząca 36.37 

Z6 Ina 2150.12 

Z7 Gowienica 371.35 

Z8 Wołczenica 511,68 

Z9 Świniec 417,67 

Z10 Bukowa 70.60 

Z11 Gunica 239.98 
(223.7 w Polsce) 

Z12 Myśliborka 48.58 
( 38.34 w Polsce) 

Z13 Lewińska Struga 55.17 

ZLEWNIE OBSZAROWE 

Z14 
Bezpośrednia zlewnia Odry od Widuchowej do Parnicy wraz z 

Pniewą i Omulną 
249.48 

Z15 Międzyodrze 48.02 

Z16 
Bezpośrednia zlewnia Odry od Parnicy do Zalewu Szczecińskiego 

wraz z Łarpią 
165.36 

Z17 Prawostronna bezpośrednia zlewnia jeziora Dąbie 140.598 

Z18 Zlewnia Krępy 183.71 

Z19 Południowa bezpośrednia zlewnia Zalewu Szczecińskiego 128.42 

Z20 Wyspa Uznam 35.00 

Z21 Wyspa Karsibór 23.64 

Z22 Bezpośrednia zlewnia Zalewu Szczecińskiego na wyspie Wolin 68.62 

Z23 Wschodnia bezpośrednia zlewnia Zalewu Szczecińskiego 98.71 

Z24 Lewostronna bezpośrednia zlewnia Dziwny 78.29 

Z25 Prawostronna bezpośrednia zlewnia Dziwny 117.94 

JEZIORA i ZALEWY 

W1 Jezioro Dąbie 79.43 

W2 Zalew Szczeciński 407.28 

W3 Zalew Kamieński 43.595 
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Rysunek 9. Zlewnie skupione i obszarowe oraz jeziora i zalewy. 
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1. Cel i zakres pracy 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- wyspy 

Wolin i Uznam – część I: wody powierzchniowe” wykonywana jest na zlecenie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach umowy 56/2013 z dnia 31.05.2013 r. 

Celem pracy jest opracowanie bilansu wodnogospodarczego oraz przygotowanie 

projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze- Zalew 

Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam w zakresie wód powierzchniowych. Prace wykonywane są 

w dwóch etapach.  

Etap I to opracowanie metodyk prac wraz z koncepcją modelu bilansu, oraz baza 

danych wejściowych. W ramach etapu II zostaną przeanalizowane dokumenty planistyczne 

i opracowania z zakresu gospodarki wodnej, a także opracowany bilans wodnogospodarczy. 

Ostatnim elementem wykonywanych prac będzie opracowanie projektu rozporządzenia ws. 

Warunków korzystania z wód powierzchniowych zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński- 

wyspy Wolin i Uznam. 

 Niniejsze opracowanie jest jednym z zadań wykonywanych w ramach etapu I. 

W opracowaniu przedstawiono koncepcję modelu bilansu wodnogospodarczego dla zlewni 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam. 

 

2. Ogólne informacje o aplikacji 

Aplikacja komputerowa umożliwiająca wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód 

powierzchniowych dla zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam będzie 

aplikacją pozwalającą na wykonanie przedmiotowego bilansu w oparciu o dane 

hydrologiczne i meteorologiczne, dane z monitoringu o jakości wód oraz inne niezbędne do 

wykonania przedmiotowego bilansu, przekazane przez Zamawiającego oraz dane z innych 

źródeł. 

 

Aplikacja służyć będzie miedzy innymi do wyznaczenia: 

• wielkości dopływów wód rzecznych do rzeki Odry i jej odnóg oraz do Zalewu 

Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego – dopływów charakterystycznych i o kilku 

gwarancjach występowania z zakresu od 50% do 100%; 

• ładunków BZT5, Nog i Pog wnoszonych do rzeki Odry i jej odnóg oraz do Zalewu 

Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego przez cieki monitorowane przez państwową 

inspekcję ochrony środowiska, dla wybranych w uzgodnieniu z Zamawiającym lat, 
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• spływów powierzchniowych z poszczególnych cząstkowych zlewni bezpośrednich 

Odry oraz Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego dla wybranych 

w uzgodnieniu z Zamawiającym lat, według zagospodarowania terenu zawartego 

w CLC2006; 

• ładunków BZT5, Nog i Pog w spływach powierzchniowych z poszczególnych 

cząstkowych zlewni bezpośrednich Odry oraz Zalewu Szczecińskiego i Zalewu 

Kamieńskiego pochodzących z rolnictwa i od ludności nieskanalizowanej, dla 

wybranych w uzgodnieniu z Zamawiającym lat, 

• obciążenia wód rzeki Odry i jej odnóg oraz Zalewu Szczecińskiego i Zalewu 

Kamieńskiego ładunkami BZT5, Nog i Pog dla wybranych w uzgodnieniu 

z Zamawiającym lat. 

Podstawą do wyznaczenia w/w wielkości będą zatwierdzone przez Zamawiającego metodyki. 

Aplikacja pracować będzie w środowisku Windows 7 64 bit i XP. 

 

3. Dane wejściowe do aplikacji 

• ciągi danych hydrologicznych – dobowe przepływy (oraz inne charakterystyki 

hydrologiczne) z okresu 1981 – 2012 dla cieków kontrolowanych i niekontrolowanych 

opracowane i wprowadzone do aplikacji przez Wykonawcę, w oparciu o uzgodnioną 

metodykę, na podstawie danych IMGW udostępnionych przez Zamawiającego, z 

następujących posterunków: 

Rzeka ODRA INA PŁONIA GOWIENICA 

Wodowskaz Gozdowice Goleniów Okunica Widzieńsko 

km rzeki 117,5 15,4 35,6 12,7 

A [km2] 109737,8 2137,6 372,5 322,8 

 

• ciągi danych meteorologicznych – dane o opadach średnich miesięcznych z lat 1961 

– 2012 dla 13 posterunków meteorologicznych, przekazane przez Zamawiającego 

i wprowadzone do aplikacji przez Wykonawcę, z następujących posterunków: 

Lp. Posterunek 
Szerokość 

geograficzna 
Długość 

geograficzna 
Wysokość 

n.p.m. 

1 Świnoujście 53o55' 14o14' 6 

2 Trzebież 53o40' 14o32 ' 1 

3 Dziwnów 54o01' 14o44' 7 

4 Wolin 53o50' 14o36' 15 

5 Gozdowice 52o46' 14o19' 10 

6 Wierzchlas 52o50' 14o30' 55 

7 Chojna 53o18' 14o39' 30 
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Lp. Posterunek 
Szerokość 

geograficzna 
Długość 

geograficzna 
Wysokość 

n.p.m. 

8 Szczecin-Dąbie 53o24' 14o37' 1 

9 Binowo 52o58' 14o26' 50 

10 Linie 53o11' 14o45' 35 

11 Stepnica 53o39' 14o38' 2 

12 Kartlewo 53o48' 14o48' 20 

13 Witno 53o57' 15o04' 20 

 

• ciągi danych z monitoringu jakości wód prowadzonego przez WIOŚ Szczecin dla lat 

2008 – 2012 z uwzględnieniem ładunków BZT5, Nog, Pog dla cieków monitorowanych 

oraz oszacowanych, w oparciu o uzgodnioną metodykę, dla cieków 

niemonitorowanych, opracowane i wprowadzone do aplikacji przez Wykonawcę, dla 

następujących lokalizacji punktów monitoringowych istniejących oraz planowanego 

punktu monitoringowego w Bukowej:  

 

 

Nazwa punktu monitoringowego Km 
Powierzchnia 

zlewni 

Odra - Widuchowa 58,95 110533,72 

Tywa - ujście do Odry (Pniewo) 2,8 267,99 

Płonia - poniżej m. Szczecin-Dąbie (ujście do j. Dąbie) 0,9 1128,36 

Chełszcząca - ujście do j. Dąbie 0,3 36,31 

Ina - poniżej Goleniowa 12,9 2142,51 

Gowienica - ujście do Roztoki Odrzańskiej (Stepnica) 5,0 351,59 

Wołczenica - w Rekowie 7,3 290,26 

Grzybnica - m. Wiejkówko 12,8 37,23 

Świniec - ujście do Zalewu Kamińskiego (m. Kamień Pomorski) 0,25 417,658 

Wołcza - m Ugory 3,0 144,78 

Bukowa ujście 0,5 70,6 

Gunica - ujście (m. Jasienica) 3,8 227,55 

Myśliborka - uj. do jez. Nowowarpieńskiego 1,55 47,96 

Lewińska Struga - ujście do jez. Koprowo (m Kołczewo) 12,0 32,33 
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• informacja o użytkownikach wód powierzchniowych wg pozwoleń wodnoprawnych 

lub na podstawie innych wiarygodnych źródeł, 

• inne dane niezbędne dla wykonania bilansu przekazane przez Zamawiającego,  

zawarte w Bazie Danych Lokalnych, informacjach GIOŚ oraz bazie danych Corine Land 

Cover 2006 dotyczących: 

• ogólnej liczby mieszkańców zameldowanych w gminie oraz czasowo w niej 

przebywających, 

• mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz korzystających z oczyszczalni 

ścieków, 

• DJP (Duże Jednostki Przeliczeniowe), 

• powierzchni użytków rolnych, 

• użytkowania gruntów w tym ich nawożenia, 

• depozycji atmosferycznej, 

• użytkowania zasobów wodnych (zrzuty ścieków) 

 

4. Funkcje aplikacji 

Aplikacja zbudowana będzie z 2 modułów: 

• moduł dla analiz danych historycznych w zakresie hydrologii, meteorologii, monitoringu 

oraz innych niezbędnych do określenia charakterystyk bilansowych, stanowiących dla 

następnych lat bazę danych porównawczych, wyniki danych bilansowych historycznych 

służyć także będą ustaleniu części charakterystyk stałych zlewni, 

• moduł dla analiz danych bieżących (dla roku następnego po ostatnim roku historycznym) 

w zakresie hydrologii, meteorologii, monitoringu oraz innych niezbędnych do określenia 

charakterystyk bilansowych, po wprowadzeniu przez Użytkownika niezbędnych danych 

bieżących (hydrologia roku bieżącego w kontrolowanych wskazanych wodowskazach, 

opad atmosferyczny roku bieżącego w kontrolowanych wskazanych stacjach opadowych, 

innych niezbędnych danych, a także na podstawie danych historycznych. 

Dane wprowadzone do aplikacji będą posiadały funkcję edycji. Aplikacja umożliwi, poprzez 

edycję danych, prowadzenie przez użytkownika analiz wariantowych bilansu ładunku 

zanieczyszczeń wnoszonych do Odry i jej odnóg, Zalewu Szczecińskiego i Zalewu 

Kamieńskiego. Wariantowe wyniki bilansu będą zapisywane w oddzielnych plikach. 
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Rysunek 1. Schemat ideowy aplikacji 

 

Aplikacja umożliwi miedzy innymi: 

• obliczenie dla wybranego wielolecia ciągów średnich miesięcznych w przekrojach 

ujściowych cieków kontrolowanych – dla dowolnego ciągu historycznego, dla lat 

kolejnych po sobie, zostaną przedstawione w ujęciu graficznym i tabelarycznym 

wielkości przepływów średnich miesięcznych w przekrojach ujściowych cieków 

kontrolowanych (uwaga: zgodnie z pkt. dane wejściowe Wykonawca wprowadzi do 

aplikacji uzupełnione dane dobowe z przekrojów wodowskazowych przekazane przez 

Zamawiającego. Pozostałe wymagane przepływy, w tym dla cieków 

niekontrolowanych zostaną wyliczone automatycznie przez aplikację), 

• obliczenie ciągów przepływów średnich miesięcznych w przekrojach ujściowych 

cieków niekontrolowanych dla wybranego wielolecia w oparciu o przyjętą 

metodykę – dla dowolnego ciągu historycznego, dla lat kolejnych po sobie, zostaną 

przedstawione w ujęciu graficznym i tabelarycznym oszacowane wielkości 

przepływów średnich miesięcznych w przekrojach ujściowych cieków 

niekontrolowanych oszacowane na podstawie uzgodnionej metodyki, 
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• obliczenie ciągów spływów średnich miesięcznych w obszarach zlewni 

bezpośrednich dla wybranego wielolecia w oparciu o przyjętą metodykę – dla 

dowolnego ciągu historycznego, dla lat kolejnych po sobie, zostaną przedstawione w 

ujęciu graficznym i tabelarycznym oszacowane wielkości spływów średnich 

miesięcznych oszacowane na podstawie uzgodnionej metodyki, 

• wyznaczanie charakterystycznych i gwarantowanych dopływów wód rzecznych do 

rzeki Odry i jej odnóg oraz do Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego dla 

wybranego wielolecia - dla dowolnego ciągu historycznego, dla lat kolejnych po 

sobie, zostaną przedstawione w ujęciu graficznym i tabelarycznym wielkości 

charakterystyczne (SSQ, NNQ, SNQ i gwarantowane z zakresu 50 – 100% - na 

podstawie dobowych przepływów dla cieków kontrolowanych przekazanych przez 

Zamawiającego oraz oszacowane dla cieków niekontrolowanych i obszarów zlewni 

bezpośrednich wg przyjętej metodyki), 

• dodawanie nowych użytkowników wód powierzchniowych – edycja listy 

użytkowników z uwzględnieniem dodania do bazy danych informacji o nowych 

użytkownikach, 

• usuwanie istniejących użytkowników wód powierzchniowych - edycja listy 

użytkowników z uwzględnieniem usunięcia z bazy danych informacji o użytkowniku, 

• zmianę parametrów gospodarowania wód dla istniejących użytkowników wód 

powierzchniowych - edycja listy użytkowników z uwzględnieniem w bazie danych 

nowych informacji o użytkownikach, 

• zmianę parametrów cząstkowych zlewni bezpośrednich w zakresie 

zagospodarowania terenu, rolniczego użytkowania, zaludnienia, skanalizowania – 

korekta/zmiana parametrów cząstkowych zlewni, które decydują o wartościach 

przepływów w ciekach, 

• symulowanie wpływu zmian w zakresie zagospodarowania terenu i rolniczego 

użytkowania zlewni, w zakresie poborów i zrzutów w zlewni, w zakresie zaludnienia 

i skanalizowania zlewni na wielkość obciążenia wód rzeki Odry i jej odnóg oraz 

Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego ładunkami BZT5, Nog i Pog – 

wielowariantowe analizy wpływu zagospodarowania terenu i innych mających wpływ 

na wielkości obciążenia wód ładunkami w ujęciu graficznym i tabelarycznym, 

• przeprowadzanie obliczeń bilansowych dla dowolnego przyjętego stanu 

zagospodarowania zlewni i gospodarowania wód w zlewni w warunkach 

prognozowanych zmian klimatycznych – obliczenia bilansowe, poprzez korektę 

wartości obliczonych przepływów współczynnikiem korygującym, 

• uzupełnianie bazy danych wejściowych hydrologicznych i meteorologicznych o dane 

z nowych lat – po uzupełnieniu wydłużony zostanie ciąg historyczny bazy danych, 
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• uzupełnianie stężeń zanieczyszczeń w przekrojach bilansowych zlewni będących 

punktami monitoringu jakości wód – ewentualnie uzupełnienie o nowe przekroje 

monitoringowe i kolejne lata w ciągu hydrologicznym, 

• sporządzanie zestawień i wykresów średnich miesięcznych przepływów 

w przekrojach ujściowych cieków kontrolowanych i niekontrolowanych – 

zestawienia graficzne i tabelaryczne średnich miesięcznych przepływów 

w przekrojach ujściowych cieków kontrolowanych i niekontrolowanych, 

• sporządzanie zestawień spływów powierzchniowych wraz z wartościami 

charakterystyk zastosowanych do ich wyznaczenia – zestawienia spływów 

jednostkowych dla cieków kontrolowanych i niekontrolowanych oraz parametrów ich 

wyznaczających – F km2,  

• tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

w zlewni. 

• sporządzanie zestawień i wykresów stężeń i ładunków BZT5 , Nog i Pog w przekrojach 

monitoringowych badanych cieków – zestawienie graficzne i tabelaryczne stężeń 

i ładunków BZT5 , Nog i Pog w przekrojach monitoringowych badanych cieków, 

• sporządzanie wykresów dopływów rzecznych do zalewów i wprowadzanych tymi 

dopływami ładunków BZT5 , Nog i Pog, obciążeń wód zalewów ładunkami w zależności 

od rodzaju ładunku, jego pochodzenia itp., 

• tworzenie zestawień tabelarycznych dopływów rzecznych do zalewów 

i wprowadzanych tymi dopływami ładunków BZT5 , Nog i Pog, obciążeń wód zalewów 

ładunkami w zależności od rodzaju ładunku, pochodzenia itp, 

• sporządzenie zestawienia obrazującego całkowite obciążenie obszaru Międzyodrza, 

Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego ładunkami BZT5, Nog i Pog, obliczonego 

według wzorów zawartych w punkcie 8 „Metodyki szacowania obciążenia wód rzeki 

Odry i jej odnóg oraz Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego ładunkami BZT5, 

Nog, Pog” 

 


