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1. Podstawa i cel realizacji pracy 

 

Podstawą realizacji przedmiotowego zadania jest Umowa Nr 61/2013 z dnia 19.07.2013 

r., zawarta między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdaosku, a „Pectore- Eco” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

Głównym przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia było opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo.   

W warunkach sformułowano szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety 

oraz ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni rzeki Mieo, w szczególności w zakresie poboru 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. 

Ponadto praca zawiera uzasadnienie  dla poszczególnych ograniczeo  konieczności ich 

wprowadzenia i wskazanie obszarów, na których mają one obowiązywad oraz przygotowano 

projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo, wymagany zapisami Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stosownie do art. 116 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Praca oprócz sformułowania wymagao, ograniczeo i priorytetów w korzystaniu z zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Mieni oraz projektu rozporządzenia 

w sprawie warunków korzystania z wód zlewni, objęła również realizację następujących 

zadao, których wyniki stanowiły podstawę formułowania warunków korzystania z wód:  

 Analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu 

wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na 

zasoby wodne w zlewni oraz wynikających z nich uwarunkowao, ograniczeo  

i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni rzeki Mieo; 

 Aktualizację bilansu ilościowego wód w zlewni Mieni wg stanu na 2012 r.; 

 Wykonanie statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni; 

 Ocenę wyników bilansowania zasobów wodnych w zlewni Mieni dla określenia 

wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód powierzchniowych  

i podziemnych. 
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2. Analiza dokumentów planistycznych w zlewni rzeki 

Mieo 

 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów  

z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych 

aktywności oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie 

dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza opracowao merytorycznych posłużyła do 

wskazania uwarunkowao wynikających z niniejszych dokumentów mających wpływ na 

formułowanie wymagao i ograniczeo w zakresie korzystania z wód zlewni rzeki Mieo.  

W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane  

z użytkowaniem i zagospodarowaniem zlewni Mieni, z planowanym rozwojem 

gospodarczym oraz lokalizacją na jej obszarze inwestycji celu publicznego.  

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów 

tematycznych:  

I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących oddziaływao na 

zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowao wynikających z dokumentów 

planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działao planowanych 

w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie generowad nowe lub 

zmieniad istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Mieni wynikające z opracowao 

merytorycznych. 

Wyniki zadania przedstawione zostały w formie tabelarycznej  Tabela I - III). 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz merytorycznych pod kątem 

obecnych i przyszłych oddziaływao antropogenicznych na stan zasobów wodnych w zlewni 

Mieni oraz istniejących uwarunkowao mogących mied wpływ na stan zasobów, pozwoliła na 

wysunięcie następujących wniosków: 

 planowane działania w obszarze zlewni Mieni w zakresie przedsięwzięd związanych 

z gospodarką ściekową i gospodarką odpadami ukierunkowane są na zmniejszenie 

oddziaływao antropogenicznych na stan środowiska, w tym na wody powierzchniowe 

i podziemne; 

 planowany rozwój wybranych obszarów zlewni, głównie regionu Skępsko-

Skrwileoskiego z uwagi na rozwój turystyki, może spowodowad intensyfikację 

oddziaływao antropogenicznych na stan zasobów wodnych w zlewni, zwłaszcza 

w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na wodę; 

 prognozowane zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wpłyną na wielkośd 

zasobów wód podziemnych wszystkich użytkowych poziomów wodonośnych, 
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powodując początkowo ich wzrost w efekcie zwiększenia się zasilania infiltracyjnego 

opadów atmosferycznych, kolejno spadek zasobów poniżej ich obecnej wielkości; 

 planowane działania służące zmniejszeniu ilości zanieczyszczeo obszarowych 

 rolnictwo, spływy z obszarów zabudowanych, dróg, itp.  trafiających do wód 

powierzchniowych i podziemnych powinny pozwolid na poprawę stanu wód;  

 planowane zwiększenie retencji zlewni poprzez budowę zbiorników wodnych może 

powodowad problemy z zachowaniem ciągłości morfologicznej cieków, 

a w przypadku zbiorników zlokalizowanych poza korytami cieków również problemy 

z zachowaniem przepływu nienaruszalnego w ciekach; 

 wymagania związane z koniecznością zachowania odpowiedniego reżimu 

hydrologicznego w obszarze NATURA 2000 Torfowisko Mieleoskie wskazują na 

potrzebę zapewnienia zwiększonych przepływów w ciekach w okresie wiosennym 

i wczesno jesiennym; 

 planowane działania informacyjne, edukacyjne i kontrolne w zakresie przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców i mieszkaoców, powinny 

pozytywnie wpłynąd na środowisko naturalne. 

Powyższe wnioski zostały wykorzystane do formułowania ograniczeo w zakresie korzystania 

z wód zlewni Mieni. 

 

3. Bilansowanie wód powierzchniowych w zlewni 

rzeki Mieo 

 

3.1. Aktualizacja bilansu ilościowego wód powierzchniowych w zlewni rzeki Mieo  

 

Aktualizacja bilansu ilościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni, sporządzonego 

w 2009 r. wg stanu użytkowania zasobów wód w zlewni na koniec 2008 r.,  polegała na: 

 wydłużeniu ciągu hydrologicznego dla wodowskazu Lipno o lata 2009- 2011 

stanowiącego podstawę obliczeo bilansowych w zlewni, 

 przeglądzie pozwoleo wodnoprawnych wydanych w okresie 2009- 2012 na 

użytkowanie wód w zlewni, 

 ankietyzacji użytkowników wód powierzchniowych odprowadzających ścieki 

w zlewni, 

 wprowadzeniu zmian w zakresie użytkowania wód na podstawie informacji uzyskanej 

w trakcie konsultacji społecznych związanych z opracowaniem warunków korzystania 

z wód zlewni. 

Przegląd pozwoleo wodnoprawnych został dokonany na podstawie pozwoleo dostarczonych 

przez Zamawiającego. W ramach przeglądu dodano do warstw tematycznych .shp czterech 
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użytkowników pobierających wodę powierzchniową oraz szesnastu użytkowników 

odprowadzających ścieki w zlewni. Dokonano również korekty wartości użytkowania dla 4 

podmiotów korzystających z wód w zlewni. 

Przeprowadzona ankietyzacja użytkowników odprowadzających ścieki w zlewni Mieni miała 

na celu identyfikację rzeczywistej i perspektywicznej  do roku 2021  emisji zanieczyszczeo. W 

tym celu została opracowana ankieta  Zał. Nr 1 do opracowania , którą rozesłano do 

wszystkich użytkowników odprowadzających ścieki.  

W ankietach pytano o: 

- Dane o użytkowniku,  

- Dane o pozwoleniu wodnoprawnym,  

- Lokalizację zrzutu ścieków, 

- Informacje o rzeczywistym zrzucie ścieków w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

oraz w perspektywie do roku 2021 w zakresie zarówno ilości zrzucanych ścieków jak 

i średnich rocznych stężeo zanieczyszczeo w tych ściekach  BZT5, Nog oraz Pog , jak 

również o sezonowośd zrzutów. 

Łącznie wysłano do użytkowników odprowadzających ścieki w zlewni Mieni 11 ankiet. 

Otrzymano zwrot 6 wypełnionych ankiet. 

W załącznikach nr 2 i 3 do opracowania przedstawiono informacje dot. użytkowników wód 

powierzchniowych w zlewni Mieni  pobory powierzchniowe i zrzuty ścieków  wraz ze 

wskazaniem danych pozyskanych z ankietyzacji i dodanych nowych użytkowników względem 

opracowania z 2009 r. 

Dodatkowo dokonano rozszerzenia w zakresie bilansu ilościowego wód powierzchniowych, 

tj. obliczono bilans ilościowy w wersji bilansu: 

 rzeczywistego, tj. przedstawiającego stan zasobów wodnych w zlewni 

z uwzględnieniem rzeczywistego stanu użytkowania wód w 2010 r. (pobory i zrzuty 

wg danych z bazy danych o opłatach za korzystanie ze środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, z ankietyzacji 

użytkowników, jeśli brak przyjmowano informację o poziomie korzystania 

z pozwoleo wodnoprawnych , 

 perspektywicznego, tj. przedstawiającego stan zasobów wodnych w zlewni 

z uwzględnieniem planowanego w 2021 r. stanu użytkowania wód  pobory i zrzuty 

wg danych z bazy danych o opłatach za korzystanie ze środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego województwa pomorskiego i kujawsko- pomorskiego 

z ankietyzacji użytkowników, jeśli brak przyjmowano informację o poziomie 

korzystania z pozwoleo wodnoprawnych . 
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Uwzględniając powyższe zmiany dokonano przeliczenia bilansu ilościowego wód 

powierzchniowych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.   

Aktualizacji dokonano w dwóch ujęciach: 

- obliczenie gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych dla 

wielolecia 1976- 2011, 

- obliczenie gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych dla 

poszczególnych miesięcy w wieloleciu 1976- 2011. 

 

Uzyskane wyniki przedstawiono w załączniku nr 4, a arkusz obliczeniowy stanowi załącznik 

nr 5 do opracowania. 

 

3.2. Aktualizacja statycznego bilansu ilościowego wód podziemnych w zlewni rzeki Mieo 

 Aktualizacja statycznego bilansu ilościowego wód podziemnych w zlewni Mieni, 

sporządzonego w 2009 r. wg stanu użytkowania zasobów wód w zlewni na koniec 2008 r.,  

polegała na przeglądzie pozwoleo wodnoprawnych wydanych w okresie 2009- 2012 na 

użytkowanie wód podziemnych w zlewni. W wyniku przeprowadzonego przeglądu 

wprowadzono do warstwy ujęd wód podziemnych .shp trzynastu nowych użytkowników wód 

podziemnych w zlewni Mieni oraz dokonano korekty wartości użytkowania dla dwóch ujęd. 

Dokonano również zmian w zakresie bilansu ilościowego wód podziemnych, tj.  rozszerzono 

bilans ilościowy o wersję bilansu rzeczywistego, tj. przedstawiającego stan zasobów 

dyspozycyjnych w zlewni z uwzględnieniem rzeczywistego stanu użytkowania wód w 2010 r. 

(pobory wg danych z bazy danych o opłatach za korzystanie ze środowiska Marszałka 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego, jeśli brak przyjmowano informację o poziomie 

korzystania z pozwoleo wodnoprawnych . 

W załącznik nr 6 do opracowania przedstawiono informacje nt. poziomu korzystania z wód 

podziemnych w zlewni Mieni przez poszczególnych użytkowników wód wraz ze wskazaniem 

dodanych nowych użytkowników względem opracowania z 2009 r. 

Zgodnie ze zrealizowanymi pracami w 2009 r., podstawą określenia zasobów dyspozycyjnych 

wód podziemnych oraz rezerw, bądź deficytów tych zasobów w zlewni Mieni  były zasoby 

perspektywiczne wód podziemnych, z uwagi na brak udokumentowanych zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych dla tej zlewni. 

Uwzględniając powyższe zmiany dokonano przeliczenia bilansu ilościowego wód 

podziemnych.  
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3.3. Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni rzeki Mieo 

 Dla realizacji bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni przyjęto 

następujące założenia zaczerpnięte z „Metodyki opracowywania warunków korzystania 

z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni”, Pro-Woda Warszawa, 

2008: 

 Bilans jakościowy zasobów wodnych w zlewni Mieni będzie miał charakter bilansu 

statycznego z uwagi na formę dostępnych danych o jakości wód powierzchniowych; 

 Bilans oparty zostanie o wyniki bilansu ilościowego, zrealizowanego na podstawie 

wartości przepływów w wieloleciu 1976 – 2011; 

 Bilans przeprowadzony zostanie dla trzech wariantów użytkowania zasobów 

wodnych w zlewni: rzeczywistego  dane z bazy danych o opłatach za korzystanie ze 

środowiska Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za 2010 r. i z 

ankietyzacji użytkowników odprowadzających ścieki , wg wydanych pozwoleo 

wodnoprawnych, perspektywicznego (w 2021 r.); 

 Bilans oparty zostanie o wyniki monitoringu jakościowego wód powierzchniowych 

z 2011 r. przeprowadzonego w 4 punktach pomiarowo- kontrolnych (ppk) na Mieni. 

Przyjęto do bilansu 2011 r. z uwagi na znaczną liczbę badanych w tym roku 

przekrojów pomiarowo- kontrolnych w ramach monitoringu jakościowego wód 

powierzchniowych w stosunku do innych lat.  

 Zobrazowanie wyników dla Mieni zostanie zrealizowane jako: 

- profile hydrochemiczne przedstawiające stężenia i ładunki zanieczyszczeo, 

chłonnośd/ wymaganą redukcję zanieczyszczeo, 

- zestawienia tabelaryczne (wszystkie obliczone charakterystyki), 

- przedstawienie wyników na mapach - możliwe przedstawienie wszystkich 

obliczonych charakterystyk,  

- wykresy słupkowe dla punktów monitoringu jakościowego wód  ładunki 

zanieczyszczeo: całkowite, obszarowe, punktowe, z depozycji atmosferycznej ; 

 Danymi wejściowymi do przeprowadzenia statycznego bilansowania jakościowego 

wód powierzchniowych w zlewni Mieni będą: 

- dane o stężeniach średniorocznych Nog, Pog i BZT5 w ppk na Mieni w 2011 r. 

 dane z Paostwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ , 

- dane o wartościach przepływu w przekrojach bilansowych na Mieni (dane 

z dynamicznego bilansu ilościowego wód , tj. wartości przepływu 
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średniorocznego  SQ  z 2011 r. dla wersji bilansu wg pozwoleo wodnoprawnych i 

dla bilansu rzeczywistego oraz wartości przepływu średniego z wielolecia  1976- 

2011) dla wersji bilansu perspektywicznego, 

- dane o wielkości użytkowania zasobów wodnych w zlewni, tj. o wartościach 

poborów wód powierzchniowych i podziemnych, dane o ilości odprowadzanych 

ścieków oraz o wartościach stężeo zanieczyszczeo w ściekach  Nog, Pog i BZT5) - 

dane pochodzą z pozwoleo wodnoprawnych, z danych z bazy Marszałka 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego dot. opłat za korzystanie ze środowiska 

lub z ankietyzacji użytkowników odprowadzających ścieki w zakresie 

rzeczywistego korzystania z wód, w zależności od wersji bilansu, 

- dane o wielkości ładunków zanieczyszczeo trafiających do wód z depozycji 

atmosferycznej w 2011 r.  dot. Nog i Pog  ustalone jako wielkośd ładunków 

substancji wnoszonych z opadami na obszar analizowanej zlewni – dane z 

monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji 

zanieczyszczeo do podłoża na obszarach województw, stanowiące podsystem 

monitoringu jakości powietrza Paostwowego Monitoringu Środowiska 

realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Oddział we Wrocławiu; 

 Zakłada się, że w zlewni rzecznej występują następujące źródła zanieczyszczeo 

antropogenicznych: 

- zanieczyszczenia punktowe - zrzuty ścieków, 

- zanieczyszczenia z depozycji atmosferycznej, 

- zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone; 

 Zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone zostaną określone jako różnica między 

ładunkiem całkowitym zanieczyszczeo w analizowanym przekroju bilansowym wód 

powierzchniowych, a sumą ładunku pochodzącego ze źródeł punktowych 

zanieczyszczeo i z depozycji atmosferycznej; 

 Bilansowanie zasobów wodnych w zlewni Mieni nie będzie uwzględniad procesów 

samooczyszczania wód z uwagi na ich statyczny charakter. Statycznośd procesu 

bilansowania jakościowego wód powierzchniowych wynika przede wszystkim 

z ograniczonej dostępności danych z monitoringu wód. Brak jest jednorodności 

prowadzonych badao monitoringowych w zakresie ilości i jakości wód oraz cechuje 

je niska częstotliwości. Powyższe uwarunkowania uniemożliwiają uwzględnienie 

procesów samooczyszczania wód, które w dużej mierze zależne są od chwilowych 

warunków atmosferycznych  koniecznośd uwzględnienia sezonowości . 
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Kroki obliczeniowe bilansu jakościowego wód powierzchniowych: 

 Obliczenie ładunków w punktach monitoringu jakości wód na podstawie wartości 

stężeo średnich w 2011 r. oraz przepływów SQ w 2011 r. (wersja bilansu wg PWP i 

rzeczywistego) i SSQ z wielolecia 1976- 2011 (wersja bilansu perspektywicznego),  

 Obliczenie przyrostu ładunków zanieczyszczeo w jednostkach monitoringowych 

(w zlewniach monitoringowych), 

 Obliczenie sumy ładunków zanieczyszczeo punktowych dla jednostki 

monitoringowej, 

 Obliczenie ładunku obszarowego dla jednostki monitoringowej, 

 Obliczenie ładunków całkowitych, stężenia średniego w kolejnych przekrojach 

bilansowych, 

 Określenie „stanu wód” w przekrojach bilansowych poprzez porównanie 

z wartościami granicznymi stężeo między dobrym stanem wód, a stanem poniżej 

dobrego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008): 

- BZT5 – 6,0 mg/ dm3 

- Nog – 10,0 mg/ dm3 

- Pog – 0,40 mg/ dm3 

 Określenie chłonności Mieni w przekrojach bilansowych lub koniecznej redukcji 

ładunków zanieczyszczeo wg zasady: 

CHBZT5 lub RDBZT5 = ŁdbBZT5 - ŁcBZT5; jeśli >=0 to CH  chłonnośd , jeśli <0 to RD  redukcja  

CHNog lub RDNog = ŁdbNog - ŁcNog;  jeśli >=0 to CH  chłonnośd , jeśli <0 to RD  redukcja  

CHPog lub RDog = ŁdbPog - ŁcPogjeśli >=0 to CH  chłonnośd , jeśli <0 to RD (redukcja) 

ŁdbBZT5= Q x stBZT5  (stBZT5 =6 mgO2/l) 

ŁdbNog= Q x stNog  stNog=10 mgN/l  

ŁdbPog= Q x stPog  stPog=0,4 mgP/l  

gdzie: 

Łdb - ładunek odpowiadający stężeniu reprezentującemu dobry stan wód w danym przekroju 

bilansowym, 
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Łc - ładunek całkowity zanieczyszczenia obliczony w danym przekroju bilansowym, 

CH - chłonnośd cieku w danym przekroju bilansowym, 

RD - konieczna redukcja zanieczyszczenia w danym przekroju bilansowym. 

 

Chłonnośd cieku można określid jako ładunek zanieczyszczenia możliwy do wprowadzenia 

w danym miejscu cieku, przy określonym przepływie, który spowoduje osiągnięcie w tym 

miejscu w cieku wartości granicznej stężenia danej substancji pomiędzy dobrym stanem 

wód, a stanem poniżej dobrego, ale nie spowoduje jej przekroczenia. W obliczeniach 

bilansowych dla zlewni Mieni chłonnośd cieku, ew. konieczną redukcję zanieczyszczenia 

określono w jednostce: Mg/rok. 

Ujemna wartośd chłonności jest konieczną wielkością redukcji. Jest to ładunek 

zanieczyszczenia odpowiadający za przekroczenie stężenia granicznego danej substancji 

pomiędzy dobrym stanem wód, a stanem poniżej dobrego. 

 

Uwzględniając powyższe założenia, zbudowano aplikację obliczeniową bilansu jakościowego 

wód powierzchniowych. Uzyskane wyniki w poszczególnych przekrojach bilansowych 

przedstawiono w załączniku do opracowania. 

 

4. Ocena wymaganego stopnia ograniczania 

użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych zlewni rzeki Mieo 

 

Oceny wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wodnych w zlewni 

Mieni dokonano na podstawie uzyskanych wyników bilansowania zasobów wodnych.  

Poniżej przedstawiono wyniki zaktualizowanego bilansu ilościowego zasobów wód 

powierzchniowych i zasobów wód podziemnych oraz zrealizowanego statycznego bilansu 

jakościowego wód powierzchniowych, wraz z analizą stanu zasobów w zlewni Mieni. 

 

4.1. Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych 

Przepływy dekadowe dla przekrojów bilansowych w zlewni Mieni z wielolecia 1976 - 

2011 stanowią szczegółową charakterystykę hydrologiczną, pozwalającą zobrazowad 

czasową zmiennośd przepływów z 10 dniowym krokiem czasowym.  

 



„Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo 
w korzystaniu z wód”- Synteza 

13 
 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne 

Obliczone zasoby dyspozycyjne zwrotne  ZDZ  o gwarancji występowania 90% stanowią 

podstawę formułowania warunków korzystania z wód w zlewni Mieni. Przeprowadzone 

analizy obliczeniowe dla wielolecia 1976- 2011 wskazują na brak zasobów wodnych 

możliwych do rozdysponowania, a obecny stan ich użytkowania powoduje sczerpywanie 

zasobów nienaruszalnych.  

Wartości ZDZ 90% w zlewni Mieni osiągają wartości ujemne w przedziale od -0,003 do -0,319 

m3/s (w wersji bilansu dla użytkowania wg pozwoleo wodnoprawnych . Najwyższe deficyty 

zasobów wód powierzchniowych w zlewni występują w przekrojach obliczeniowych na Mieni 

w okolicach 20,0 km biegu rzeki oraz w jej dolnym odcinku. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

zlewni Mieni o gwarancji 90% w analizowanej wersji bilansu nie występują.  

Wyniki analiz bilansowych w ujęciu miesięcznym w wieloleciu  przykładowe profile poniżej  

wskazują na brak zasobów o gw 90% w miesiącach listopad- sierpieo, natomiast we wrześniu 

i październiku pojawiają się zasoby na odcinkach cieków: we wrześniu od ok. km 44,0 do ok 

km 22,0, maksymalna wartośd ZDZ90% to 0,156 m3/s; w październiku od ok. km 44,0 do 

ujścia Mieni do Wisły, maksymalna wartośd ZDZ90% to 0,549 m3/s. Pojawienie się zasobów 

wód powierzchniowych w tych dwóch miesiącach spowodowane jest odprowadzaniem 

dużych ilości wód z hodowli ryb. 

 

Brak zasobów w zlewni świadczy o konieczności wprowadzenia warunkami korzystania z wód 

zlewni ograniczeo w zakresie poborów wód. Zakres koniecznego ograniczenia poboru wód 

powierzchniowych w zlewniach poszczególnych przekrojów bilansowych dla zachowania 

wymagao funkcjonowania i ochrony środowiska naturalnego, równy jest wartości deficytu 

zasobów obliczonych w tych przekrojach. Należy zaznaczyd, iż koniecznośd zachowania 

wartości przepływów nienaruszalnych w zlewni Mieni, są znaczącą przyczyną braku 

dostępnych zasobów w zlewni. Do kwestii sposobu obliczania wartości przepływów 

nienaruszalnych odniesiono się w dalszej części opracowania  rozdział 5 .  

 

 

 



 

 

 
Rysunek 1. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o gwarancji 90% w zlewni Mieni 
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Rysunek 2. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji w zlewni Mieni 
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Rysunek 3. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w miesiącu styczniu w zlewni Mieni 
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Rysunek 4. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w miesiącu wrześniu w zlewni Mieni 
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Rysunek 5. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w miesiącu październiku w zlewni Mieni 

 



Wnioski z bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

Brak zasobów wód powierzchniowych w zlewni Mieni świadczy o konieczności 

wprowadzenia warunkami korzystania z wód zlewni ograniczeo w zakresie poborów wód 

powierzchniowych.  

Zakres koniecznego ograniczenia poboru wód powierzchniowych w zlewniach 

poszczególnych przekrojów bilansowych dla zachowania wymagao funkcjonowania i ochrony 

środowiska naturalnego, równy jest wartości deficytu zasobów obliczonych w tych 

przekrojach. Należy zaznaczyd, iż koniecznośd zachowania wartości przepływów 

nienaruszalnych w zlewni Mieni, są znaczącą przyczyną braku dostępnych zasobów w zlewni.  

 

4.2. Bilans ilościowy wód podziemnych 

 Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w zlewni Mieni, z uwagi na 

brak zatwierdzenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni dokumentacją 

hydrogeologiczną, zostały ustalone na podstawie wartości modułu zasobów tych wód 

określonego dla obszaru zlewni w opracowaniu „Bilans wodnogospodarczy wód 

podziemnych z uwzględnieniem wód powierzchniowych w dorzeczu Wisły”, PIG 2012r . 

 

Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki dla trzech wersji bilansu wód podziemnych: dla 

użytkowania na poziomie dopuszczonym pozwoleniami wodnoprawnymi, wg użytkowania 

rzeczywistego  dane z bazy Marszałka Woj. Kujawsko- Pomorskiego o opłatach za 

korzystanie ze środowiska za 2010 r. oraz dane od użytkowników ujęd) oraz wg 

perspektywicznego zapotrzebowania na wodę użytkowników w zlewni w 2021 r. 

Rys. 6 - 8 oraz poniższa tabela przedstawiają rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych 

do zagospodarowania  Qd  w obrębie wydzielonych obszarów bilansowych w zlewni Mieni. 

W wersjach bilansowania zasobów wodnych w zlewni Mieni wg poziomów użytkowania 

dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi oraz wg użytkowania perspektywicznego 

 brak różnic w poziomie użytkowania wód podziemnych między tymi dwoma wersjami  

w zlewni Mieni od Dopływu z Głodowa do ujścia (SCWP DW0803) występuje deficyt zasobów 

wód podziemnych w wysokości 28% zasobów dostępnych do zagospodarowania. Dla tego 

samego obszaru wyniki bilansowania zasobów wód podziemnych wg wersji użytkowania 

rzeczywistego wskazują na rozdysponowanie 50% zasobów dostępnych do 

zagospodarowania.  

W obszarze Mieo od źródeł do Dopływu z Głodowa  SCWP DW0802  rezerwy zasobów wód 

podziemnych występują we wszystkich wersjach bilansu. Wysokośd rezerw waha się od 49% 

w wersji bilansu wg pozwoleo wodnoprawnych i w perspektywicznej, do 69% w wersji 

bilansu rzeczywistego. 
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Uzyskane wyniki ukazują duże różnice w wielkościach rezerw zasobów wód podziemnych 

między poszczególnymi wersjami bilansu.  

Powyższe wskazuje na koniecznośd weryfikacji wydanych pozwoleo wodnoprawnych 

w zakresie faktycznych ilości wód podziemnych pobieranych przez użytkowników w zlewni 

Mieni.  

Z uwagi na zasilający charakter wód powierzchniowych przez wody podziemne w zlewni 

Mieni, nie stwierdza się wpływu gospodarowania wodami powierzchniowymi na stan 

ilościowy wód podziemnych. 
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Tabela 1. Zestawienie wartości zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania oraz zasobów eksploatowanych dla zlewni bilansowych wód podziemnych 
w zlewni Mieni 

 

a  wersja bilansu wód podziemnych wg wielkości użytkowania dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi 

Nazwa zlewni bilansowej 
wód podziemnych 

Powierzchnia 
[km2] 

MODUŁ 
ZASOBOWY 

[m3/d] 

ZASOBY (Qd) 
[m3/d] 

Qe [m3/d] 
Stopieo 

wykorzystania 
[%] 

Mieo od źródeł do 
Dopływu z Głodowa 
(SCWP DW0802) 

217,00 50,13 10 878,2 5 598,05 51 

Mieo od Dopływu 
z Głodowa do ujścia 
(SCWP DW0803) 

168,69 50,13 8 456,4 10 815,20 128 

 

b  wersja bilansu wód podziemnych wg wielkości użytkowania rzeczywistego  

Nazwa zlewni bilansowej 
wód podziemnych 

Powierzchnia 
[km2] 

MODUŁ 
ZASOBOWY 

[m3/d] 

ZASOBY (Qd) 
[m3/d] 

Qe [m3/d] 
Stopieo 

wykorzystania 
[%] 

Mieo od źródeł do 
Dopływu z Głodowa 
(SCWP DW0802) 

217,00 50,13 10 878,2 3 371,87 31 

Mieo od Dopływu 
z Głodowa do ujścia 
(SCWP DW0803) 

168,69 50,13 8 456,4 4 261,10 50 
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c) perspektywiczna wersja bilansu wód podziemnych  

Nazwa zlewni bilansowej 
wód podziemnych 

Powierzchnia 
[km2] 

MODUŁ 
ZASOBOWY 

[m3/d] 

ZASOBY (Qd) 
[m3/d] 

Qe [m3/d] 
Stopieo 

wykorzystania 
[%] 

Mieo od źródeł do 
Dopływu z Głodowa 
(SCWP DW0802) 

217,00 50,13 10 878,2 5 598,05 51 

Mieo od Dopływu 
z Głodowa do ujścia 
(SCWP DW0803) 

168,69 50,13 8 456,4 10 815,20 128 
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Rysunek 6. Rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Mieni (wersja 
bilansu wg PWP) 

Rysunek 7. Rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Mieni (wersja 
bilansu wg użytkowania rzeczywistego) 
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Rysunek 8. Rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Mieni (wersja 
bilansu perspektywicznego) 

 

Wnioski z bilansu ilościowego wód podziemnych 

Przeprowadzone analizy porównawcze stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych wskazują na koniecznośd weryfikacji wydanych pozwoleo wodnoprawnych 

w zakresie faktycznych ilości wód podziemnych pobieranych przez użytkowników w zlewni 

Mieni. Wielkości limitowane pozwoleniami wodnoprawnymi są znacząco wyższe od 

rzeczywistych ilości wody pobieranej przez użytkowników.  

Z uwagi na koniecznośd przyjęcia wartości wg pozwoleo wodnoprawnych do formułowania 

ograniczeo w korzystaniu z wód w zlewni Mieni, niezbędne będzie wskazanie 

w rozporządzeniu obszaru bilansowego wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa do 

ujścia  SCWP DW0803 , w którym występuje deficyt zasobów wód podziemnych. 

Z uwagi na faktyczny poziom pobororu wód w zlewni Mieni, wykazany w wersji bilansu 

ilościowego wód podziemnych wg użytkowania rzeczywistego, niezbędnym jest 

przeprowadzenie w pierwszej kolejności przeglądu i weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych 

na ujmowanie wód podziemnych we wskazanym obszarze bilansowym Mieo od Dopływu 

z Głodowa do ujścia  SCWP DW0803 , a kolejno również w całym obszarze zlewni Mieni.  
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4.3. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

 W ramach zrealizowanych prac zbudowano aplikację obliczeniową bilansu 

jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni. Jak wskazano w części metodycznej 

opracowania, aplikacja ta oparta jest o wyniki obliczeo z aplikacji do bilansowania 

ilościowego wód w zlewni. 

Poniższe mapy i profile hydrochemiczne Mieni przedstawiają uzyskane wyniki obliczeo jako 

stężenia i ładunki zanieczyszczeo  BZT5, Nog, Pog  w poszczególnych przekrojach 

bilansowych na Mieni. Należy zaznaczyd, że mnogośd wariantów obliczeniowych 

uniemożliwia przedstawienie wszystkich uzyskanych wyników w tej części pracy, natomiast 

istnieje możliwośd zapoznania się z wynikami obliczeo wprost w aplikacji obliczeniowej 

 zestawienia tabelaryczne, wykresy, profile hydrologiczne, możliwośd generowania map 

prezentujących wyniki obliczeo . 

 

Rysunek 9. Stężenia BZT5 w przekrojach bilansowych w zlewni Mieni 

W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- BZT5, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 

wskazują na brak przekroczeo wartości stężenia odpowiadającego granicznej wartości tzw. 

dobrego stanu wód, która wynosi 6 mg O2/dm3. W wielu przekrojach obliczeniowych 

wartości stężeo odpowiadają wartościom dla stanu bardzo dobrego  < 3 mg O2/dm3). 
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Rysunek 10. Stężenia Nog w przekrojach bilansowych w zlewni Mieni 

W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Nog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 

 dla wszystkich wersji bilansu  wskazują na brak przekroczeo wartości stężenia 

odpowiadającego granicznej wartości tzw. bardzo dobrego stanu wód, która wynosi 5 

mg/dm3.  
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Rysunek 11. Stężenia Pog w przekrojach bilansowych w zlewni Mieni 

W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Pog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 

 dla wszystkich wersji bilansu  wskazują na brak przekroczeo wartości stężenia 

odpowiadającego granicznej wartości tzw. dobrego stanu wód, która wynosi 0,4 mg/dm3. W 

wielu przekrojach obliczeniowych wartości stężeo odpowiadają wartościom dla stanu bardzo 

dobrego (< 0,2 mg/dm3). 
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Rysunek 12. Profil hydrochemiczny Mieni- stężenia wskaźników zanieczyszczeo 
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Rysunek 13. Profil hydrochemiczny Mieni- chłonnośd cieku 
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Przedstawione na rysunkach 11 i 12 profile hydrochemiczne rzeki Mieni, obrazują zmiennośd 

stężeo i chłonności zanieczyszczeo wzdłuż cieku. Dzięki zastosowaniu symboliki dla 

poszczególnych rodzajów przekroi bilansowych oraz opisaniu dopływów, możliwa jest 

obserwacja wpływu poszczególnych rodzajów użytkowania wód oraz układu sieci rzecznej na 

zmiany stężeo i chłonności w Mieni. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie chłonności 

cieku dla wszystkich analizowanych wskaźników zanieczyszczeo  BZT5, Nog, Pog  na całej 

długości. W odniesieniu do chłonności rzeki Mieni obserwowanej na profilu 

hydrochemicznym w zakresie analizowanych zanieczyszczeo, największy wzrost odnotowano 

w ujściu dopływów: Dopływu z Jez. Łąkie, Młynarki, Dopływu spod Kłokocka. Zrzuty ścieków 

do Mieni powodują spadek chłonności cieku.  

Wynikami bilansu jakościowego wód powierzchniowych są również przedstawione na 

wykresach słupkowych ładunki zanieczyszczeo dla przekroi monitoringu jakościowego wód 

powierzchniowych. Wykresy przedstawiają wartości wyrażone w Mg/ rok: 

 Ładunków całkowitych  Lc  - ładunki całkowite zanieczyszczeo w przekroju 

monitoringowym, 

 Ładunków wejściowych  LcWej  - ładunki całkowite zanieczyszczeo na wejściu do 

zlewni monitoringowej (zlewni ograniczonej dwoma przekrojami monitoringu 

jakościowego wód  z poprzedniej zlewni monitoringowej, 

 Ładunków z depozycji atmosferycznej (Ldep) - ładunki pochodzące z depozycji 

atmosferycznej trafiające do wód poprzez spływ powierzchniowy ze zlewni, 

 Ładunków obszarowych  Lob  - ładunki zanieczyszczeo obszarowych  rolnictwo, 

rozproszone zanieczyszczenia komunalne, ew. inne zanieczyszczenia generowane 

w zlewni, nie ujęte w źródłach punktowych zanieczyszczeo, np. nielegalne zrzuty 

ścieków , 

 Ładunków punktowych  Lp  - ładunki zanieczyszczeo wprowadzane punktowo do 

cieków i do ziemi  zrzuty ścieków uwzględnione w warstwie zrzutów przyjętej do 

bilansowania). 

Poniżej przedstawiono wykresy słupkowe dla wybranych przekroi monitoringu jakości wód 

powierzchniowych analizowanych w zlewni Mieni, przedstawiające obliczone ładunki 

zanieczyszczeo na podstawie stężeo średnich pomierzonych w 2011 r., dla wersji bilansu wg 

pozwoleo wodnoprawnych. 
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Rysunek 14. Ładunki zanieczyszczeo w przekroju monitoringu jakościowego Maliszewo na Mieni 

 

Rysunek 15. Ładunki zanieczyszczeo w przekroju monitoringu jakościowego na Mieni- ujście do Wisły 

 

Wnioski z bilansu jakościowego wód powierzchniowych 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego wód powierzchniowych stwierdza 

się, że w zlewni Mieni nie występują problemy z jakością wód powierzchniowych  w zakresie 

analizowanych wskaźników zanieczyszczeo .  

W związku z brakiem przekroczeo dopuszczalnych stężeo zanieczyszczeo w ciekach, nie ma 

podstaw wprowadzenia dodatkowych ograniczeo w korzystaniu z wód  w analizowanym 

zakresie  w dokumencie warunków dla zlewni Mieni.  
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4.4. Ocena stanu i ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP 

W związku z koniecznością wskazania ograniczeo w korzystaniu z wód w zlewni Mieni, 

przeanalizowano obecny stan JCWP oraz stan wskazany w Programie wodno-

środowiskowym kraju, na etapie wytypowania zlewni Mieni jako właściwej do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni.  

Obecny stan wód przedstawiono na podstawie oceny stanu dokonanej przez GIOŚ dla okresu 

2010- 2012  JCWP rzeczne  oraz oceny stanu wód powierzchniowych stojących w okresie 

2008- 2012 dostępnej na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy. Wyniki oceny stanu dla 9 JCWP rzecznych i 3 JCWP jeziornych w 

zlewni Mieni przedstawiono w opracowaniu, wraz z informacją nt. oceny ryzyka 

nieosiągnięcia przez poszczególne JCWP celów środowiskowych. 

W opracowanym w 2010 r. Programie wodno- środowiskowym kraju stan wszystkich 9 JCWP 

rzecznych wskazano jako zły, natomiast stan dwóch JCWP jeziornych jako zły, a jednej JCWP 

jeziornej jako dobry. Niestety brak jest informacji o ocenach cząstkowych poszczególnych 

elementów podlegających ocenie.  

Ostatnia ocena stanu wykazała 8 JCWP rzecznych w złym stanie. Zły stan JCWP 

spowodowany był każdorazowo stanem lub potencjałem ekologicznym niższym od dobrego, 

a w dwóch JCWP jednocześnie oceną stanu chemicznego poniżej dobrego. W 3 JCWP ocena 

elementów biologicznych wykazała klasę poniżej II, a w 2 JCWP był to element decydujący o 

ogólnej ocenie stanu. Dla 5 JCWP przyczyną określenia stanu/ potencjału ekologicznego 

poniżej dobrego, były odnotowane przekroczenia w ocenie stanu elementów fizyko- 

chemicznych jakości wody. 

Ocena stanu JCWP jeziornych w zlewni Mieni wskazuje na ich zły stan, spowodowany złym 

stanem elementów biologicznych, jak również elementów fizyko- chemicznych. Stanu 

chemicznego wód JCWP jeziornych nie badano. 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że występują przekroczenia granicznych 

wartości dobrego stanu wód dla elementów fizykochemicznych jakości wody, nie 

potwierdzone wynikami bilansu jakościowego wód w ramach niniejszej pracy  obecna 

analiza dotyczyła wyłącznie 2011 r. w zakresie wskaźników: BZT5, Nog i Pog). Wprowadzenie 

warunkami korzystania z wód dla regionu wodnego ograniczeo dot. odprowadzania ścieków, 

powinno wpłynąd na poprawę stanu wód w tym zakresie. 

Przyczyną wskazanych przekroczeo w zakresie oceny elementów biologicznych mogą byd 

zarówno zmiany elementów hydromorfologicznych, jak również fizykochemicznych.  

W zakresie oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody celów środowiskowych, 4 JCWP rzeczne 

oraz 2 JCWP jeziorne w zlewni Mieni zostały wskazane jako zagrożone. 
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5. Sformułowanie szczegółowych wymagao, 

ograniczeo i priorytetów w korzystaniu z zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych zlewni rzeki 

Mieni 

 

Warunki korzystania z wód są jednym z głównych narzędzi planistycznych 

w gospodarowaniu wodami w Polce. Za „Metodyką opracowania warunków korzystania 

z wód regionu wodnego i z wód zlewni” Pro-Woda 2008 r. przyjmuje się, że podstawowym 

celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni rzecznej jest: 

- stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, a w szczególności 

Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz Programu wodno-

środowiskowego kraju; 

- określenie uwarunkowao i ograniczeo dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleo wodnoprawnych;  

- określenie uwarunkowao i ograniczeo dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Ustawa Prawo wodne w Art. 115 wskazuje zawartośd warunków korzystania z wód 

regionu wodnego, która jednocześnie wymagana jest przy sporządzaniu warunków 

korzystania z wód zlewni  Art. 116, ust. 2 : 

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

3  ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, w szczególności w zakresie: 

- poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 

ziemi lub do urządzeo kanalizacyjnych, 

Warunki korzystania z wód opracowywane są dla wszystkich regionów wodnych oraz dla 

zlewni, dla których w wyniku ustaleo Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza 

konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich 
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ilości i jakości w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.  

W Programie wodno- środowiskowym kraju, a tym samym w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły, zlewnia Mieni została wskazana do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, 

w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po 

ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z zapisami Art. 125 Ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód są nadrzędne 

względem wydawanych pozwoleo wodnoprawnych. Ustalenia warunków mogą spowodowad 

odmowę wydania, cofnięcie lub ograniczenie dopuszczonego pozwoleniem wodnoprawnym 

użytkowania wód bez odszkodowania. 

W związku z powyższym dokonano analizy wszystkich form korzystania z wód, na które 

konieczne jest pozyskanie pozwoleo wodnoprawnych. 

Zgodnie z Art. 122 Ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem zapisów Art. 124, pozwolenie 

wodnoprawne jest wymagane na: 

1) szczególne korzystanie z wód (wykraczające poza korzystanie powszechne lub 

zwykłe : 

 pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych 

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

 przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych 

 piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych  

 korzystanie z wód do celów energetycznych 

 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu 

 wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także 

wycinanie roślin z wód lub brzegu  jeśli czynności te nie są związane z utrzymaniem 

wód, szlaków żeglownych lub z remontem urządzeo wodnych ;  

2) regulacje wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do 

wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, 

3) wykonanie urządzeo wodnych, 

4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód, 

5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, 

6) piętrzenie wody podziemnej, 

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla 

wód leczniczych, 

8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, 
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9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, 

10) wprowadzanie do urządzeo kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.  

Ad. 1) W zakresie szczególnego korzystania z wód  wykraczającego poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe  skomentowano poniżej poszczególne formy korzystania w zakresie 

uwzględnienia ograniczeo w tym użytkowaniu w projekcie rozporządzenia dla zlewni Mieni: 

 poborów oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych - 

ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego, 

konieczności nieprzekraczania eksploatacji dostępnych do zagospodarowania 

zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i podziemnych,  

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - konieczności zachowania 

odpowiedniego stanu wód  niepogarszania stanu wód  w wyniku odprowadzania 

ścieków w zlewni, 

 przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych - z uwagi na brak 

zidentyfikowania wymienionych oddziaływao antropogenicznych w zlewni, które 

w sposób znaczący wpływałyby na stan zasobów wodnych i decydowały 

o zagrożeniu osiągnięcia przez wody dobrego stanu, zagadnieo tych nie 

uwzględniono w opracowanym projekcie rozporządzenia, 

 piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych - zagadnienie 

piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych uwzględniono w projekcie 

rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania z wód regionu wodnego, nie 

są zatem powtarzane w projekcie rozporządzenia dla zlewni; zagadnienia 

retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych nie uwzględniono 

w opracowanym projekcie rozporządzenia z uwagi na brak negatywnego wpływu 

zagadnienia na stan zasobów wodnych. W przypadku rozpatrywania 

retencjonowania wód w kontekście prowadzonej gospodarki na stawach rybnych 

 zwłaszcza na stawach karpiowych , zawarto w projekcie rozporządzenia 

odpowiednie ograniczenia dot. konieczności zachowania przepływu 

nienaruszalnego poniżej miejsc ujmowania wód na potrzeby tego sektora 

gospodarki, 

 korzystanie z wód do celów energetycznych - ograniczenia wynikające z 

konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego, konieczności nieprzekraczania 

eksploatacji dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód 

powierzchniowych, 

 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; wydobywanie z wód kamienia, 

żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu- z 

uwagi na brak zidentyfikowania wymienionych oddziaływao antropogenicznych w 

zlewni, które w sposób znaczący wpływałyby na stan zasobów wodnych i 

decydowały o zagrożeniu osiągnięcia przez wody dobrego stanu, zagadnieo tych nie 
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uwzględniono w opracowanym projekcie rozporządzenia; 

Ad. 2) Regulacje wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mająca wpływ na warunki przepływu wody - zagadnienie regulacji wód uwzględniono 

w sposób wyczerpujący w projekcie rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania 

z wód regionu wodnego, nie są zatem powtarzane w projekcie rozporządzenia dla zlewni; 

zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki 

przepływu wody- zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania 

z wód, z uwagi na wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, 

pkt 3): ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, 

Ad. 3) Wykonanie urządzeo wodnych - zagadnienie uwzględniono w sposób wyczerpujący 

w projekcie rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania z wód regionu wodnego, 

nie są zatem powtarzane w projekcie rozporządzenia dla zlewni, 

Ad. 4) Rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód 

- zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania z wód, z uwagi 

na wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, pkt 3 : 

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, 

Ad.5) Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej - zagadnienie 

uwzględniono w sposób wyczerpujący w projekcie rozporządzenia wprowadzającego 

warunki korzystania z wód regionu wodnego, nie są zatem powtarzane w projekcie 

rozporządzenia dla zlewni, 

Ad.6) Piętrzenie wody podziemnej - z uwagi na brak zidentyfikowania wymienionego 

oddziaływania antropogenicznego w zlewni, które w sposób znaczący wpływałoby na stan 

zasobów wodnych i decydowało o zagrożeniu osiągnięcia przez wody dobrego stanu, 

zagadnienia nie uwzględniono w opracowanym projekcie rozporządzenia, 

Ad.7) Gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla 

wód leczniczych - zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania 

z wód, z uwagi na wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, 

pkt 3): ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, 

Ad.8) Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych - z uwagi 

na brak zidentyfikowania wymienionych oddziaływao antropogenicznych w zlewni, które 
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w sposób znaczący wpływałyby na stan zasobów wodnych i decydowały o zagrożeniu 

osiągnięcia przez wody dobrego stanu, zagadnieo tych nie uwzględniono w opracowanym 

projekcie rozporządzenia, 

Ad.9) Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów - nie 

zidentyfikowano wymienionego działania w zlewni. Należy nadmienid, iż działanie to ma na 

celu poprawę stanu wód powierzchniowych, poprzez inaktywację związków biogennych 

zgromadzonych głównie w osadach dennych zbiorników wodnych, zatem stosowane zabiegi 

wprowadzania do wód tych substancji, są raczej działaniem pozytywnym w kontekście 

konieczności osiągnięcia przez wody dobrego stanu. 

Ad.10) Wprowadzanie do urządzeo kanalizacyjnych, będących własnością innych 

podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 - 

zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania z wód, z uwagi na 

wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, pkt 3 : 

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

 

Na podstawie dokonanej analizy dokumentów planistycznych i merytorycznych oraz 

wyników bilansowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Mieni, 

stwierdza się koniecznośd wprowadzenia ograniczeo i innych działao w korzystaniu z wód 

zlewni dla osiągnięcia celów środowiskowych przez części wód, w następującym zakresie: 

- weryfikacja wielkości użytkowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

udzielonych w pozwoleniach wodnoprawnych, do rzeczywistego poziomu 

użytkowania, 

- ograniczenie wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych, w przypadku 

stwierdzenia po przeprowadzonej weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych 

występowania deficytów zasobów tych wód. 

W opracowaniu przedstawiono propozycje szczegółowych wymagao, ograniczeo 

i priorytetów w korzystaniu z wód do wprowadzenia rozporządzeniem ustalającym warunki 

korzystania z wód zlewni Mieni, uwzględniające przedstawione powyżej główne zagadnienia. 

Każda z propozycji została poprzedzona analizą możliwości jej wprowadzenia 

rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Gdaosku, również pod kątem istniejących 

uwarunkowao formalno- prawnych. 
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6. Opracowanie projektu warunków korzystania z wód 

zlewni rzeki Mieo 

 

 W wyniku przeprowadzonych prac i analiz zgodnie z zakresem niniejszej pracy 

wskazanym przez Zamawiającego, na postawie dyskusji z Zamawiającym oraz 

z przedstawicielami organów administracji samorządowej, użytkowników wód i po 

zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły i z uwagami przesłanymi do RZGW w Gdaosku, w ramach 

przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. planowanego przystąpienia Dyrektora RZGW 

do opracowania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo, zaproponowano poniższy 

projekt rozporządzenia. 

 

ROZPORZ DZ N   NR........ 

D R  TOR  R   ON  N  O Z RZ DU  OSPOD R   WODN   w  daosku 

z dnia..... 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz. U. z 2012 

r., poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165  zarządza się, co następuje: 

 

DZ  Ł    

Postanowienia ogólne 

  1. 1. Rozporządzenie określa warunki korzystania z wód zlewni Mieni, obejmujące zlewnię 

rzeki Mieo o powierzchni 386 km2, zlokalizowaną w regionie wodnym Dolnej Wisły.  

2. Zlewnia Mieni składa się z 9 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych  JCWP , 

zagregowanych do 2 scalonych części wód powierzchniowych  SCWP .  

3. Zlewnia Mieni znajduje się w obszarze 1 jednolitej części wód podziemnych  JCWPd  

  2. Celem sporządzenia warunków jest ustalenie zasad wspomagających proces zarządzania 

zasobami wodnymi i kształtowanie sposobu ich użytkowania w tym określenie: 

1) szczegółowych wymagao w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów 

środowiskowych; 
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2)  priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  

3   ograniczeo w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze 

zlewni lub jej częściach albo dla wskazanych jednolitych części wód. 

  3. 1. Granicę zlewni Mieni wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

2. Zlewnię Mieni w podziale na JCWP przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

3. Zlewnię Mieni na tle JCWPd przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

DZ  Ł    

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

 4. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku, w wyniku korzystania z wód, nie był 

zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 

nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem   8, pkt. 1. 

2. Wielkośd przepływu nienaruszalnego nie może byd niższa od wielkości obliczonej dla 

danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z zastosowaniem aplikacji do bilansowania zasobów 

wód w zlewni rzeki Mieo, będącej w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku. 

 

DZ  Ł     

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

  5. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Mieni stosuje się priorytety 

ustanowione w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

 

DZ  Ł  V 

Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

  6. Wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie korzystania z wód 
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powierzchniowych: 

1. Korzystanie z wód nie może powodowad redukcji przepływu w korycie cieku poniżej 

przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w   4. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się odstępstwo od konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego 

do wartości nie mniejszej niż 50% wartości tego przepływu, gdy jest to uzasadnione 

potrzebami społecznymi lub gospodarczymi, zaś pozytywne efekty dla społeczeostwa 

związane z ochroną zdrowia i zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami 

środowiskowymi utraconymi w następstwie tych działao, a ostatnia ocena 

elementów biologicznych danej JCWP zrealizowana w ramach Paostwowego 

Monitoringu Środowiska, wskazuje na co najmniej dobry stan wód. Odstępstwo to 

dotyczy wyłącznie istniejących ujęd wód powierzchniowych. 

2. Odstępstwo wskazane w ust. 1 musi byd monitorowane przez organ właściwy do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości 

wykonywania oceny stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej JCWP w stosunku do ostatniej 

oceny, powodujące przekwalifikowanie JCWP do niższego stanu wód, jest podstawą 

ograniczenia ilości poboru wód powierzchniowych dopuszczonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym do poziomu nie powodującego sczerpywania przepływu 

nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania wód. 

3. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęd wody muszą umożliwiad zachowanie 

przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub 

odprowadzania ścieków nie może ograniczad możliwości korzystania z wód innych 

użytkowników, posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. 

 

  7. Wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie korzystania z wód podziemnych: 

1. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w przypadku poboru na 
potrzeby inne niż: 
a  do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

komunalne, 

b  do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku możliwości wykorzystania w tym celu 

wód powierzchniowych. 

2. W przypadku eksploatowanych ujęd wód podziemnych uprawnienia do ich poboru 

wydaje się w oparciu o faktyczne zużycie udokumentowane przez użytkownika 

 wielkośd poboru). 

3. Uprawnienia do poboru wód podziemnych przez użytkownika nie mogą przekraczad 

udokumentowanego zapotrzebowania. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie 
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może ograniczad możliwości korzystania z wód innych użytkowników, posiadających 

ważne pozwolenia wodnoprawne. 

 

DZ  Ł V 

Postanowienia koocowe 

  8. 1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszalnego we wszystkich 

JCWP w zlewni Mieni, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w tej zlewni 

dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych, zgodnie 

z zasadami i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, 

w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie pozwoleo 

wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód 

powierzchniowych; 

2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 

wartości dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych określonych 

w pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania;  

3) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 

pozwoleo wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności 

zasobów wód powierzchniowych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2 

oraz w   9 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód powierzchniowych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 

realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku. 

  9. 1. Z uwagi na występujący deficyt zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w obszarze bilansowym wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa 

do ujścia  SCWP DW0803 , organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

w obrębie w/w obszaru bilansowego dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji 

pozwoleo wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i w zakresie zgodnym z wymaganiami 

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie pozwoleo 

wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód 

podziemnych; 

2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
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wartości dopuszczalnych poboru wód podziemnych określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania; 

3) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 

pozwoleo wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności 

zasobów wód podziemnych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 

realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku. 

3. Obszar bilansowy, w którym występuje deficyt zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

  10. Organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w obrębie zlewni Mieni, 

poza obszarami bilansowymi wymienionymi w  9, dokonają przeglądu i w razie potrzeby 

wygaszenia bądź weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych na pobór wód podziemnych 

w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie, zgodnie z zasadami 

i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.  

  11. Warunki korzystania z wód zlewni nie naruszają wymogów i ograniczeo wynikających 

z warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, niezmienionych w tym 

rozporządzeniu. 

  12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Uzasadnienie Rozporządzenia Nr .....  

Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku  

z dnia .....  

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Mieni 

 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego wraz z warunkami korzystania z wód zlewni, 

w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., są podstawowymi dokumentami 

planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami. 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 warunki korzystania z wód zlewni ustala w drodze aktu prawa 

miejscowego dyrektor regionalnego zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 

pkt 1a. 

Warunki korzystania z wód zlewni powinny zostad sporządzone dla obszarów, dla których 

w wyniku ustaleo planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza konieczne jest 

określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu 

wód. 

W zlewni Mieni znajduje się 9 jednolitych części wód powierzchniowych  JCWP  rzecznych i 3 

JCWP jeziorne, z czego 4 JCWP rzeczne oraz 2 JCWP jeziorne zostały określone w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jako zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. 

W związku z powyższym uzasadnione jest wytypowanie zlewni Mieni do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni. 

Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zapisane w Rozporządzeniu 

w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły należy stosowad 

łącznie z zapisami Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Mieni. 
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Szczegółowe uzasadnienie treści rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód 

zlewni Mieni: 

 . Uzasadnienie dotyczące wymagao w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

1.1. Wymóg nie zmniejszania przepływu wody w cieku poniżej przepływu nienaruszalnego na 

całej jego długości, obliczonego zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozporządzeniu 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem zapisów   6, ust. 1,  

spowodowany jest koniecznością osiągnięcia przez JCWP ustalonych celów środowiskowych, 

tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód, a dla JCWP w stanie bardzo dobry i dobrym, 

nie pogarszanie tego stanu. Stan wód zależny jest m.in. od stanu lub potencjału 

ekologicznego wód, na co wpływ mają warunki hydrologiczne w ciekach. 

 

Wskazanie narzędzia do obliczania przepływów nienaruszalnych w zlewni Mieni, będącego 

w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku, ma na celu 

ujednolicenie okresu hydrologicznego, stanowiącego podstawę ustalania wartości przepływu 

nienaruszalnego w całej zlewni.   

 

1.2. Pozostałe wymagania w zakresie stanu wód w zlewni Mieni są tożsame z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

2. Uzasadnienie dotyczące priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Korzystanie z wód w zlewni Mieni odbywa się według wydanych pozwoleo wodnoprawnych, 

a w przypadku niewystarczających zasobów wód powierzchniowych, według naturalnej 

lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia cieku.  

Z uwagi na funkcjonowanie w zlewni użytkowania wód na potrzeby sektora komunalnego, 

przemysłu, rolnictwa oraz na koniecznośd zapewnienia zasobów wód na potrzeby 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, biorąc pod uwagę występowanie deficytów 

zasobów wodnych w zlewni Mieni, należało ustalid priorytety w zaspokajaniu potrzeb 

wodnych użytkowników. Priorytety w zlewni są tożsame z priorytetami dla regionu wodnego 

Dolnej Wisły. Należy zaznaczyd, że ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie 

zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika. 

 . Uzasadnienie dotyczące ograniczeo w zakresie poboru wód powierzchniowych 

3.1. Ograniczenie użytkowania zasobów wód powierzchniowych w zlewni Mieni w zakresie 

ujmowania wód powierzchniowych jest następstwem uzyskanych wyników bilansowania 
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zasobów wodnych w zlewni, wskazujących na występowanie problemu sczerpywania 

przepływu nienaruszalnego w zlewni.  

Wskazane w   6, ust. 1 odstępstwo dla istniejących ujęd wód powierzchniowych, jest 

konsekwencją braku prawnego ustanowienia w Polsce metodyki określania przepływów 

nienaruszalnych. 

Zapowiadane opracowanie metody szacowania przepływu środowiskowego, powinno 

pozwolid w przyszłości na określenie sposobu liczenia wartości przepływów nienaruszalnych, 

mającego umocowanie w prawie. Do tego czasu zaleca się stosowanie metody H. Kostrzewy 

wg kryterium hydrobiologicznego, wraz z dopuszczeniem ew. odstępstw od konieczności 

zachowania konkretnej wartości przepływu nienaruszalnego, z uwzględnieniem konieczności 

zachowania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. 

3.2. Wskazany w  8 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleo wodnoprawnych 

pozwoli w pierwszej kolejności na dokonanie ustalenia rzeczywistego poziomu korzystania 

z wód w zlewni, z uwagi na możliwe przewymiarowanie pozwoleo wodnoprawnych 

względem rzeczywistego poziomu korzystania z wód powierzchniowych. W dalszej kolejności 

pozwoli na wdrożenie wymagao i ograniczeo wskazanych w rozporządzeniach dot. ustalenia 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły oraz zlewni Mieni. 

4. Uzasadnienie dotyczące ograniczeo w zakresie poboru wód podziemnych 

4.1. Wprowadzenie ograniczeo w zakresie poboru wód podziemnych w zlewni Mieni, ma na 

celu ochronę zasobów wód podziemnych, poprzez zapobieganie nadmiernego wykorzystania 

tych zasobów, a jednocześnie gwarantujące użytkownikom posiadającym pozwolenia 

wodnoprawne na ujmowanie wód podziemnych, dostępnośd przyznanych limitów zasobów, 

o ile obecnie nie występuje przeeksploatowanie zasobów dostępnych do zagospodarowania.  

Powyższe zasadne jest również z uwagi na stwierdzony deficyt zasobów wód podziemnych 

według poziomów użytkowania dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi w obszarze 

bilansowym wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa do ujścia  SCWP DW0803 .  

4.2. Wskazany w  9 i   10 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleo wodnoprawnych 

pozwoli w pierwszej kolejności na dokonanie ustalenia rzeczywistego poziomu korzystania 

z wód w zlewni, z uwagi na stwierdzone przewymiarowanie pozwoleo wodnoprawnych 

względem rzeczywistego poziomu ujmowania wód podziemnych. W dalszej kolejności, 

w miarę potrzeb pozwoli na wdrożenie wymagao i ograniczeo wskazanych 

w rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Wisły oraz zlewni Mieni. 

Warunki korzystania z wód zlewni Mieni, podlegają weryfikacji co 6 lat, w oparciu o ustalenia 

zawarte w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
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1. Podstawa i cel realizacji pracy 

 

Podstawą realizacji przedmiotowego zadania jest Umowa Nr 61/2013 z dnia 19.07.2013 

r., zawarta między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdaosku, a „Pectore- Eco” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

Głównym przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia było opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo.   

W warunkach sformułowano szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety 

oraz ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni rzeki Mieo, w szczególności w zakresie poboru 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. 

Ponadto praca zawiera uzasadnienie  dla poszczególnych ograniczeo  konieczności ich 

wprowadzenia i wskazanie obszarów, na których mają one obowiązywad oraz przygotowano 

projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo, wymagany zapisami Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stosownie do art. 116 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Praca oprócz sformułowania wymagao, ograniczeo i priorytetów w korzystaniu z zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Mieni oraz projektu rozporządzenia 

w sprawie warunków korzystania z wód zlewni, objęła również realizację następujących 

zadao, których wyniki stanowiły podstawę formułowania warunków korzystania z wód:  

 Analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu 

wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na 

zasoby wodne w zlewni oraz wynikających z nich uwarunkowao, ograniczeo  

i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni rzeki Mieo; 

 Aktualizację bilansu ilościowego wód w zlewni Mieni wg stanu na 2012 r.; 

 Wykonanie statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni; 

 Ocenę wyników bilansowania zasobów wodnych w zlewni Mieni dla określenia 

wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód powierzchniowych  

i podziemnych. 
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2. Analiza dokumentów planistycznych w zlewni rzeki 

Mieo 

 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów  

z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych 

aktywności oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie 

dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza opracowao merytorycznych posłużyła do 

wskazania uwarunkowao wynikających z niniejszych dokumentów mających wpływ na 

formułowanie wymagao i ograniczeo w zakresie korzystania z wód zlewni rzeki Mieo.  

W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane  

z użytkowaniem i zagospodarowaniem zlewni Mieni, z planowanym rozwojem gospodarczym 

oraz lokalizacją na jej obszarze inwestycji celu publicznego.  

 

Dokumenty planistyczne oraz plany i programy odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do 

gospodarki wodnej poddane analizie:  

I. Krajowe dokumenty: 

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  Monitor Polski Nr 49 

z 2011 r poz. 549) 

2. Program wodno-środowiskowy kraju, 2010 

3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 2003 

4. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 2005 

5. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 2009 

6. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 2010 

7. Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków 

i systemy kanalizacji sanitarnej, 2007 

8. Program wyposażenia przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 

4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 

zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód, 2007 

9. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 

10. Polityka ekologiczna paostwa w latach 2009-2013 z perspektywą do roku 2016 

 

II. Dokumenty wojewódzkie: 

Województwo 
Strategia rozwoju 

województwa 

Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Program ochrony 
środowiska 

Plan 
gospodarki 
odpadami 

Kujawsko- 
pomorskie 

+ + + + 
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III. Dokumenty gminne: 

Gmina Strategia rozwoju 
gminy 

Studium 
uwarunkowao i 

kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Program 
ochrony 

środowiska 

Lipno (gm. 
miejska) 

+ + - + 

Lipno + + - + 

Bobrowniki - + - + 

Chrostkowo + + + - 

Kikół + + - + 

Skępe – miasto + + + + 

Skępe – gmina 
wiejska 

+ + + + 

Wielgie + + + + 

Rogowo + + + + 

Czernikowo + + + + 

Szczutowo + + - + 

 

Na terenie zlewni Mieni plany zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 nie 

zostały opracowane. Istnieje jeden projekt planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH 040018 Torfowisko Mieleoskie. 

Opracowania merytoryczne poddane analizie na potrzeby identyfikacji ww. zakresu:  

1. Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Region wodny Dolnej Wisły  – MGGP, 

2010 r., 

2. Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeo 

w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni – MGGP, 2010 

r., 

3. Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach 

dorzeczy w kontekście wymagao osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego 

JCWP – BIPROWODMEL, 2010 r.,  

4. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi  

i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce  z wyłączeniem regionu wodnego 

Warty) – TECHMEX S.A., IMiUZ, 2009 r.,  

5. Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunków korzystania z wód zlewni – ProWoda, 2008 r.,  

6. Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni. Analiza 

prawna projektu „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu 
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wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni” – Kancelaria Radców Prawnych CIC 

D. Pikor, M. Behnke Sp. p., 2010 r.,  

7. Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 1 – bilans ilościowy zasobów 

wodnych – IMS Wrocław, 2009 r., 

8. Identyfikacja oddziaływao zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym 

Dolnej Wisły z uwzględnieniem zmian klimatu, Pectore-Eco Sp. z o.o., 2012 r., 

9. Identyfikacja znaczących oddziaływao antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych 

oddziaływao na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły – 

Pectore-Eco Sp. z o.o., 2012 r., 

10. Wstępna ocena ryzyka powodziowego – IMGW, 2011, 

11. Mapy obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zlewni Mieni  IMGW, 

2004/2005) 

12. Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem wód powierzchniowych 

w dorzeczu Wisły – PIG, 2012 r.. 

 

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów 

tematycznych:  

I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących oddziaływao na 

zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowao wynikających z dokumentów 

planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działao planowanych 

w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie generowad nowe lub 

zmieniad istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Mieni wynikające z opracowao 

merytorycznych. 

Wyniki zadania przedstawione zostały w formie tabelarycznej (Tabela I - III). 
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Tabela I. Istniejące aktywności mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Mieni 

Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

Oddziaływania punktowe 

Zrzuty ścieków 

komunalnych i z 

sektora 

przemysłowego 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Program ochrony 

środowiska 

województwa, MPZP 

gmin, PZP województwa, 

Studium uwarunkowao i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gmin, 

Krajowy program 

oczyszczania ścieków 

komunalnych wraz z 

aktualizacjami. 

Zrzuty ścieków komunalnych i z 

sektora przemysłowego są 

zagrożeniem dla jakości wód 

powierzchniowych. Ścieki komunalne 

odprowadzane do wód lub do ziemi 

zawierają ładunki biogenów  azot, 

fosfor . Natomiast ścieki 

przemysłowe zawierają liczne 

zanieczyszczenia, nierzadko te z 

grupy substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska 

wodnego. W zlewni rzeki Mieni 

występują zrzuty ścieków 

przemysłowych z przemysłu 

spożywczego.  

W wodach powierzchniowych, a w 

szczególności w zbiornikach 

wodnych, do których następuje zrzut 

ścieków, może dojśd do pogorszenia 

stanu elementów biologicznych. W 

zbiornikach, ze względu na 

spowolnioną wymianę wody, 

następuje kumulacja zanieczyszczeo. 

Następstwem zanieczyszczenia wód 

biogenami, zwłaszcza wód 

 inwentaryzacja i likwidacja miejsc 
zrzutu ścieków nieoczyszczonych, 

 likwidacja  lub  ograniczenie 
oddziaływania  źródeł 
zanieczyszczenia  wód  
powierzchniowych  –  punktowych, 

 likwidacja  niekontrolowanych 
zrzutów ścieków bytowych do rzek 
płynących, 

 szybka likwidacja szamb po  
przyłączeniu  posesji  do  sieci  
kanalizacyjnej, 

 promowanie wprowadzania  
zamkniętych  obiegów  wody w 
zakładach przemysłowych,  

 nakaz opomiarowania zrzutów 
ścieków, 

 prowadzenie rejestracji i kontroli 
odprowadzania ścieków, 
wydawanie i egzekwowanie 
odpowiednich decyzji 
administracyjnych, 

 wyposażenie aglomeracji powyżej 

Gminy: Lipno, 

Skępe i 

Szczutowo. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

zbiorników, jest proces eutrofizacji 

wód, który eliminuje możliwośd ich 

wykorzystania do celów 

komunalnych, gospodarczych i 

rekreacyjnych. Negatywny wpływ na 

wody powierzchniowe. 

W zlewni zlokalizowane są dwie 

aglomeracje uwzględnione 

w AKPOŚK 2012 tj. Lipno  17899 

RLM  oraz Skępe  4500 RLM , w 

każdej aglomeracji zlokalizowana jest 

jedna oczyszczalnia ścieków, jednak 

jedynie oczyszczalnia Lipno 

zlokalizowana jest w granicach 

zlewni. Planuje się rozbudowę 

oczyszczalni ścieków Lipno 

 zwiększenie przepustowości z 3024 

m
3
/s w 2010 roku, na 4300 m

3
/s w 

roku 2015). 

2 000 RLM w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków 
zgodnie z Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, 

 budowa nowych oczyszczalni 
ścieków, modernizacja i 
rozbudowa obecnych oczyszczalni 
w celu poprawy jakości 
odprowadzanych ścieków, 
rozbudowa oczyszczalni z małą 
przepustowością, 

 monitoring zakładów przemysłu 
rolno-spożywczego 
odprowadzających ścieki 
bezpośrednio do wód. 

Składowiska 

odpadów 

komunalnych i 

przemysłowych 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Program ochrony 

środowiska 

województwa, MPZP 

gmin, PZP województw, 

Studium uwarunkowao i 

kierunków 

zagospodarowania 

Głównym zagrożeniem ze strony 

składowisk odpadów dla wód 

powierzchniowych i podziemnych są 

odcieki pochodzące z 

niezabezpieczonych i nieszczelnych 

składowisk. Odcieki wykazują bardzo 

wysoką mineralizację i 

charakteryzują się znacznie 

podwyższonymi parametrami 

 zinwentaryzowanie „dzikich” 
miejsc składowania odpadów, ich 
likwidacja i rekultywacja, ustalenie 
sprawcy, 

 prowadzenie monitoringu 
składowisk odpadów, 

 rozwój selektywnej zbiórki i 
kompostowania indywidualnego 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni 

 składowiska w 

gminach Lipno 

i Skępe  

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

przestrzennego gmin. biologicznego i chemicznego 

zapotrzebowania na tlen, wysokimi 

stężeniami substancji 

rozpuszczonych, chlorków, 

siarczanów i związków azotu. 

Oddziaływanie na wody podziemne 

nie kooczy się wraz z wyłączeniem 

składowisk z eksploatacji lecz trwa 

jeszcze zwykle kilkadziesiąt lat po jej 

zakooczeniu. 

Dużym problemem są tzw. dzikie 

wysypiska, gdyż powodują one 

zanieczyszczenie strefy aeracji, a w 

efekcie skażenie wód podziemnych. 

Znaczny negatywny wpływ na wody 

powierzchniowe i podziemne. 

W granicach zlewni zlokalizowane są 

dwa składowiska odpadów o 

uregulowanym stanie formalno-

prawnym: Składowisko odpadów w 

Lipnie oraz w Skępem.  

Składowisko Odpadów Komunalnych 

w Skępem, zapisami PWŚK zostało 

uznane jako obiekt niebezpieczny 

wskazany do zamknięcia. 

frakcji biologicznie rozkładalnej, 

 rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych, niebezpiecznych 
zawartych w odpadach 
komunalnych,  

 prowadzenie edukacji ekologicznej 
podnoszącej świadomośd 
społeczną w dziedzinie racjonalnej 
gospodarki odpadami, 

 nałożenie i egzekwowanie kar za 
wywóz odpadów w niewskazane w 
tych celach miejsca, 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów i zwiększenie poziomu 
odzysku i recyclingu tych 
odpadów. 

Pobór wód 

powierzchniowych 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Program ochrony 

środowiska 

Pobór wód powoduje zmianę 

stosunków wodnych w zlewni oraz w 

przypadku nadmiernej eksploatacji, 

sczerpywanie zasobów wodnych, 

 preferowanie wodooszczędnych 
technologii produkcyjnych przez 
przedsiębiorców, 

 ograniczenie strat wody 

Gmina Skępe, 

Szczutowo 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

województwa, Studium 

uwarunkowao i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gmin. 

szczególnie w miejscach dużego 

zagęszczenia użytkowników o tym 

samym profilu działalności. 

Negatywny wpływ na wody 

powierzchniowe. 

Wody powierzchniowe w zlewni 

wykorzystywane są głównie dla 

celów gospodarki rybackiej  stawy 

karpiowe).  

związanych z jej przesyłem, 

 optymalizacja zużycia wody do 
celów socjalno-bytowych i 
produkcyjnych (propagowanie 
instalowania liczników zużycia 
wody oraz stymulacja do 
zmniejszania jej zużycia , 

 podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkaoców gminy 
w zakresie ograniczania zużycia 
wody, poprzez edukację i 
informowanie, 

 zmniejszenie awaryjności sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
poprzez stosowanie nowoczesnych 
materiałów i rozwiązao 
technicznych oraz intensyfikację 
napraw bieżących, 

 wspomaganie akcji edukacyjno-
informacyjnej propagującej 
optymalizację zużycia wody przez 
indywidualnych użytkowników  np. 
gromadzenie wody deszczowej i 
wykorzystywanie jej do 
podlewania zieleni). 

Pobór wód 

podziemnych 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Program ochrony 

środowiska 

Nadmierny pobór przekraczający 

dostępne do zagospodarowania 

zasoby wód podziemnych powoduje 

pogorszenie stanu ilościowego tych 

 zmniejszenie strat wody  w 
sieciach przesyłowych poprzez 
kontrolę opomiarowania poboru 
wody u odbiorców, 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

województwa, Studium 

uwarunkowao i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gmin. 

wód. 

Negatywny wpływ na stan ilościowy 

zasobów wód podziemnych 

i pośrednio również 

powierzchniowych. 

Wody podziemne w zlewni rzeki 

Mieo wykorzystuje się głównie do 

celów komunalnych. Ujęcia w zlewni 

zlokalizowane są głównie w 

centralnej jej części, największą ich 

koncentrację obserwuje się w 

granicach gminy Lipno. 

 ograniczenie wykorzystania wód 
podziemnych do celów innych niż 
zaopatrzenie ludności w wodę, 

 modernizacja sieci wodociągowych 
i ujęd wód celem racjonalizacji 
wykorzystania zasobów wód 
podziemnych i eliminacji starych, 
przestarzałych 
nieodpowiadających normom 
sanitarnym instalacji, 

 racjonalna gospodarka studniami 
głębinowymi, likwidacja 
nieczynnych ujęd, 

 połączenie istniejących gminnych 
(rejonowych  ujęd wody w celu 
wykorzystania dyspozycyjnych 
rezerw zasobów wody i poprawy 
jakości i równomierności dostaw 
wody, 

 przestrzeganie zasad  ustalonych  
dla  stref  i  obszarów  ochronnych  
ujęd  wód  podziemnych,  na  
których  obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zakresie 
korzystania z wody i użytkowania 
gruntów. 

 

 

(najwięcej 

poborów wód 

podziemnych 

w gminie 

Lipno) 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

Oddziaływania obszarowe 

Niewystarczające 

skanalizowanie 

obszarów wiejskich 

Krajowy program 

oczyszczania ścieków 

komunalnych wraz z 

aktualizacjami, Program 

wodno-środowiskowy 

kraju, Programy ochrony 

środowiska gmin 

 

Niedostateczna sanitacja powoduje 

powstawanie ścieków, które trafiają 

do odbiorników często w stanie 

surowym (nieoczyszczone). Wskutek 

takich działao w odbiornikach tych 

wzrasta stężenie substancji 

biogennych oraz następuje 

pogorszenie stanu sanitarnego i 

ekologicznego wód. Duży negatywny 

wpływ na  jakośd wód 

powierzchniowych oraz 

podziemnych. 

Średnia gęstośd liczby ludności 

niepodłączonej do kanalizacji 

w zlewni rzeki Mieni wynosi ok.  44 

osób na km
2
.* 

Według AKPOŚK 2012 w aglomeracji 

Lipno planuje się wybudowad 1,5 km 

sieci kanalizacyjnej, w aglomeracji 

Skępe z kolei 17,4 km.  

 inwentaryzacja  stanu  
technicznego  zbiorników 
bezodpływowych  szamb , które 
obecnie funkcjonują na terenach 
nieskanalizowanych, 

 wspieranie likwidacji zbiorników 
na ścieki bytowe powstałych w nie 
eksploatowanych studniach 
kopanych 

 propagowanie  budowy 
przydomowych  oczyszczalni 
ścieków  na terenach, na których 
obecnie nie przewiduje się 
budowy sieci kanalizacyjnej, 

 aktualizacja ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz oczyszczalni 
przydomowych oraz podjęcie 
działao w zakresie ich kontroli 
technicznej oraz częstotliwości 
opróżniania, 

 wspieranie budowy 
indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków, w miejscach 
gdzie jest niemożliwa lub 
ekonomicznie nieuzasadniona 
budowa sieci kanalizacyjnej, 

 realizacja systemów kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalni ścieków na 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

terenach o skoncentrowanej 
zabudowie. 

Depozycja 

atmosferyczna   

Program ochrony 

środowiska 

województwa 

Depozycja atmosferyczna  

spowodowana zanieczyszczeniem 

powietrza powoduje zwiększenie 

zawartości metali ciężkich oraz 

związków biogennych w wodach. 

Zanieczyszczenia pyłowe emitowane 

przez zakłady przemysłowe są 

osadzane na powierzchni terenu i 

poprzez spływy powierzchniowe 

powodują zanieczyszczenie wód. 

 Prowadzenie odpowiedniej 
polityki przestrzennej mającej na 
celu lokalizację zakładów 
uciążliwych ze względu na emisję 
zanieczyszczeo do atmosfery na 
terenach oddalonych  od 
zabudowy mieszkalnej oraz z dala 
od obszarów cennych 
przyrodniczo. 

 Kontrola przestrzegania przez 
zakłady przemysłowe norm 
prawnych i warunków pozwoleo w 
zakresie wprowadzania gazów i 
pyłów do powietrza. 

 Promowanie i wdrażanie 
nowoczesnych, 
energooszczędnych technologii 
spełniających wymagania 
najlepszych dostępnych technik. 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Spływy 

powierzchniowe  

 z terenów 

zurbanizowanych 

Program ochrony 

środowiska 

województwa, MPZP 

województwa 

Spływy  powierzchniowe  z  dróg  i  

terenów  zurbanizowanych wnoszą 

do wód węglowodory aromatyczne i 

alifatyczne  oraz  związki  

ropopochodne.  

 Stosowanie w okresie jesienno – 
zimowym środków do likwidacji 
śliskości dróg o najmniejszej 
szkodliwości dla wód  jak 
najmniejsza zawartośd soli , 

 Eliminacja zanieczyszczeo 
wymywanych przez opady poprzez 
zorganizowany odbiór wód 
opadowych z terenów  

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

zurbanizowanych poprzez 
wdrożenie koncepcji 
odprowadzania i unieszkodliwienia 
ścieków opadowych na tych 
terenach, 

 kontrola  i  podjęcie  działao  
zakazujących  wprowadzania  
ścieków  do  kanalizacji 
deszczowej. 

Spływy 

powierzchniowe  z 

terenów 

wykorzystywanych 

rolniczo 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Studium uwarunkowao i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gmin, 

MPZP gmin 

Spływy wód z terenów 

zagospodarowanych rolniczo 

powodują zanieczyszczenia wód 

substancjami biogennymi oraz 

zakwaszenie ekosystemów wodnych 

przez co woda nie może byd 

wykorzystana do celów bytowych czy 

rekreacyjnych. 

Nadmierna ilośd związków azotu i 

fosforu w wodach powierzchniowych 

powoduje proces eutrofizacji wód. 

Intensywna gospodarka rolna 

prowadzona na obszarach wychodni 

utworów wodonośnych stanowi 

również potencjalne zagrożenie dla 

wód podziemnych. 

Według CORINE Land Cover procent 

udziału gruntów ornych w 

powierzchni zlewni wynosi około 

48%, z kolei udział sadów jest 

zerowy. Obsada zwierząt 

hodowlanych w zlewni osiąga 

 inicjowanie  działao  zmierzających  
do  ograniczenia  spływu  
zanieczyszczeo pochodzenia  
rolniczego  (np.  zakaz stosowania  
gnojowicy  przy  zamarzniętej 
pokrywie glebowej),  

  stosowanie płyt obornikowych i 
szczelnych silosów na kiszonki, 

 promowanie stosowania 
najlepszych dostępnych praktyk 
rolniczych, co powinno również  
doprowadzid  do  zmniejszenia  
zapotrzebowania  na  wodę  i  
jednocześnie  ograniczenia 
ładunków zanieczyszczeo 
trafiających do wód, 

 tworzenie wokół zbiorników wód  
powierzchniowych  stref  
antyeutrofogennych 
zagospodarowywanych  trwałą  
zielenią, w celu zminimalizowania 
ilości zanieczyszczeo 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

maksymalnie 0,47 SD/ha UR JCWP 

rzecznych, średnio w zlewni wynosi 

0,41 SD/ha UR.* 

 

rozporoszonych,  

 edukacja ekologiczna rolników w 
zakresie wdrażania Kodeksu  
Dobrych Praktyk Rolniczych, 

 wzrost liczby profesjonalnych 
gospodarstw agroturystycznych i 
stosujących ekologiczne metody 
upraw. 

 edukacja ekologiczna rolników w 
celu uświadamiania szkodliwości 
nadmiernego stosowania środków 
ochrony roślin, nawozów 
sztucznych i naturalnych. 

Oddziaływania morfologiczne 

Zabudowa 

poprzeczna rzek: 

zapory zbiorników 

wodnych, zapory 

przeciwrumowiskow

e, jazy, stopnie 

regulacyjne, 

korekcje progowe 

Program ochrony 

środowiska 

województwa 

Zabudowa poprzeczna rzek 

powoduje przerwanie ciągłości 

morfologicznej, a tym  samym 

utrudnia lub uniemożliwia swobodne 

poruszanie się organizmów wodnych 

wzdłuż rzek. Rzeka traci także swój 

naturalny charakter. Negatywny 

wpływ na wody powierzchniowe. 

W zlewni Mieni zlokalizowanych jest  

7 budowli poprzecznych, wszystkie 

na rzece Mieni. Dla wszystkich brak 

jest danych  na temat istniejących 

przepławek. * 

 Modernizacja budowli piętrzących, 
budowa przepławek, 

 Odbudowa zniszczonych obiektów 
hydrotechnicznych 

 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

Prace regulacyjne na 

rzekach i potokach 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Program ochrony 

środowiska 

województwa. 

Niewłaściwa regulacja rzek prowadzi  

do zmian w strukturze koryta oraz  w 

sposobie zasilania i przepływu wód w 

zlewni. W wyniku kanalizowania, 

prostowania i skracania biegu rzeki, 

dochodzi do obniżenia zwierciadła 

wód gruntowych, erozji i pogłębiania 

dna rzeki oraz zmniejszenia 

możliwości retencyjnych zlewni. 

Prace regulacyjne rzek i potoków 

powodują zanik istniejących ostoi dla 

ryb, niszczenie miejsc tarłowych, 

bazy pokarmowej, kryjówek dla ryb.   

W ramach prac nad wyznaczeniem 

silnie zmienionych części wód w 

Regionie wodnym, zidentyfikowano 

istniejące regulacje cieków zlewni 

rzeki Mieo.  Zdecydowana większośd 

cieków w zlewni jest uregulowana. * 

 konserwacja cieków, 

 modernizacja, rozbudowa, ocena i 
utrzymywanie w sprawności 
urządzeo  przeciwpowodziowych, 

 konserwacja urządzeo 
hydrotechnicznych (np. 
udrażnianie rowów . 

 

 

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Inne oddziaływania 

Zmiana stosunków 

wodnych w gruncie 

Programy ochrony 

środowiska gmin, 

Program ochrony 

środowiska 

województwa. 

Ilośd wody w glebie reguluje się przez 

obniżenie lub podwyższenie 

poziomów wody gruntowej za 

pomocą urządzeo wodno-

melioracyjnych oraz przez 

powiększanie zdolności 

magazynowania wody przez samą 

 wprowadzenie  form  
proekologicznej  gospodarki  rolnej  
 powiększenie  pojemności 
retencyjnej  gleb), 

 wprowadzenie  zabiegów  
melioracyjnych  ukierunkowanych  
na  ekologiczne  kształtowanie  

Wszystkie 

gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, 

DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Oddziaływanie 
Dokument/ 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające 

z dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

glebę. Regulacja stosunków wodnych 

jest podstawą rozwoju produkcji 

roślinnej. 

W zlewni udział terenów 

zmeliorowanych w powierzchni 

jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych nie 

przekracza 33%, a średnia wartośd 

dla zlewni wynosi ok. 22%.* 

siedlisk  rolniczo-leśnych  
 biologiczna  regulacja  cieków,  
renaturyzacja  obszarów  
wcześniej  zmeliorowanych,  
regeneracja  oczek  wodnych  i  
mokradeł  śródpolnych,  
odtworzenie  zadrzewieo  
brzegowych  i  roślinności  
szuwarowej  przy  zbiornikach  
wodnych  stanowiących  naturalne  
bariery  hamujące  ruch  biogenów  
w zlewni), 

 rozwój systemu małej retencji oraz 
upowszechnienie  i wdrożenie 
proekologicznych metod 
retencjonowania wody, 

 inwentaryzacja i odbudowa oraz 
prawidłowa eksploatacja 
systemów melioracji, 

 zapewnienie ochrony naturalnych 
zbiorników retencyjnych, takich 
jak tereny podmokłe, cieki wodne, 
zbiorniki wód powierzchniowych 
poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zapisów w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

* Na podstawie opracowania  Identyfikacja znaczących oddziaływao antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływao na wody powierzchniowe i podziemne w regionie 
wodnym Dolnej Wisły – Pectore-Eco Sp. z o.o., 2012 r. 
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Tabela II. Planowane działania mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Mieni 

Nazwa 
oddziaływania 

Dokument/ 
opracowanie 

Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

Oddziaływania punktowe 

Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków i 
budowa kanalizacji 

Aktualizacje Krajowego 

programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, Narodowy Plan 

Rozwoju 2007-2013, Program 

wodno-środowiskowy kraju, 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa, 

Polityka ekologiczna paostwa w 

latach 2009-2012 z perspektywą 

do 2016. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zlewni przyczyni się do 

poprawy systemu oczyszczania ścieków. Budowa kanalizacji 

przyczyni się do zmniejszenia ilości ścieków trafiających w 

sposób niekontrolowany do środowiska. 

Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków Lipno 

 zwiększenie przepustowości z 3024 m
3
/s w 2010 roku, na 

4300 m
3
/s w roku 2015 . Według AKPOŚK 2012 w aglomeracji 

Lipno planuje się wybudowad 1,5 km sieci kanalizacyjnej, w 

aglomeracji Skępe z kolei 17,4 km. 

Gminy Lipno i 

Skępe 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Program ochrony środowiska 

województwa kujawsko-

pomorskiego, Programy ochrony 

środowiska gmin 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w warunkach 

rozproszonej zabudowy. Spowoduje to zmniejszenie ilości 

ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do odbiorników 

 cieków, ziemi). 

Wszystkie gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Oddziaływania obszarowe 

Rozwój turystyki  Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

Na terenie obszarów intensywnego rozwoju turystycznego 

powstawad będą zwiększone ilości ścieków komunalnych oraz 

odpadów. Również zwiększą się pobory wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

Potencjalny rozwój turystyki przewiduje w regionie  Skępsko-

Skriwleoskim. 

 

Gmina Skępe DW0802 JCWPd nr 46 
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Nazwa 
oddziaływania 

Dokument/ 
opracowanie 

Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

Stosowanie 

międzyplonów i 

wsiewek 

poplonowych 

Program wodno-środowiskowy 

kraju 

Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych jako 

element ograniczenia erozji gleb i wymywania składników 

pokarmowych roślin do wód. 

Wszystkie gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Oddziaływania hydrologiczne  

Renaturalizacja rzek Polityka ekologiczna paostwa w 

latach 2009-2012 z perspektywą 

do roku 2016, Program wodno-

środowiskowy kraju 

Przywrócenie drożności rzek w celu umożliwienia wędrówki 

ryb, odtworzenie i utrzymanie sieci korytarzy rzecznych, 

renaturalizacja rzek, budowa przepławek, stosowanie stref 

buforowych o różnych szerokościach. 

Wszystkie gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Zadrzewianie i 

zalesianie 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

kujawsko-pomorskiego 

- Zachowanie (niepomniejszanie) co najmniej obecnej 

powierzchni terenów leśnych i stosowanie kompensacji 

przyrodniczej przy przeznaczeniu terenów leśnych na cele 

nieleśne. 

- Powiększanie areału gruntów leśnych przez zalesianie 

gruntów o najniższych walorach produkcyjnych i zagrożonych 

procesami erozyjnymi 

- Wprowadzanie trwałej zabudowy biologicznej – zadarnienia, 

zakrzewienia i zalesienia – na obszarach użytków rolnych 

narażonych na rozwój procesów denudacyjnych i erozyjnych 

oraz na obszarach nieużytków i zagrożonych suszą 

Wszystkie gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Oddziaływania liniowe  

Rozwój systemu dróg Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

kujawsko-pomorskiego 

Budowa nowych dróg może powodowad zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz pogorszenie stosunków 

wodnych, zagrożenie dla ujęd wody, przecięcie warstw 

wodonośnych i korytarzy ekologicznych, zmiany poziomu wód 

gruntowych. 

Gminy: Lipno, 

Skępe 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 
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Nazwa 
oddziaływania 

Dokument/ 
opracowanie 

Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Gminy SCWP JCWPd 

Do głównych możliwych zadao inwestycyjnych należą:  

przebudowa do parametrów klasy technicznej S  droga 

ekspresowa) drogi krajowej nr 10 

Inne oddziaływania 

Projektowane formy 

ochrony przyrody 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

kujawsko-pomorskiego 

Wprowadzenie ograniczeo w korzystaniu z obszarów 

przeznaczonych na obszary ochrony przyrody wpłynie 

korzystnie na stan zasobów wodnych.  

Planuje się utworzenie Skępskiego Parku Krajobrazowego, jak 

również zachowanie terenów korytarzy ekologicznych, 

łączących obszary chronione tj. całą dolinę Mieni. 

Wszystkie gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, DW0802 

 

JCWPd nr 46 

Edukacja ekologiczna  Program ochrony środowiska 

województwa kujawsko -

pomorskiego 

Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa. 

Realizacja działania wpłynie pozytywnie na polepszenie stanu 

środowiska, w tym wód. 

Wszystkie gminy 

w granicach 

zlewni. 

DW0803, DW0802 JCWPd nr 46 
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Tabela III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Mieni wynikające z opracowao merytorycznych 

Uwarunkowania środowiskowe dla 
spełnienia założonych celów RDW 

Planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał 
Przyczyna wprowadzenia 

ograniczeo 

Sprzeczne 
założenia/konflikty 

na styku 
dokumentów 

Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Region wodny Dolnej Wisły). 

W ramach projektu przeprowadzono 

bilansowanie zasobów wód w 

odniesieniu do scalonych części wód 

powierzchniowych na obszarze 

kraju, co pozwoliło określid ich stan, 

oraz wskazad jednostki wymagające 

szczegółowego rozpoznania w 

zakresie presji i ich wpływu na stan 

wód.  

 

Nie określono konkretnych działao do wprowadzenia. Praca polegała na 

przeprowadzeniu ilościowych i jakościowych bilansów wodnogospodarczych, 

których wyniki posłużą do ostatecznego sformułowania warunków korzystania 

z wód regionów wodnych   

n/d n/d 

Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeo w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni 

Określenie szczególnych działao dla 

poprawy stanu oraz działao 

prowadzących do zminimalizowania 

presji zidentyfikowanych w 

zlewniach jezior i zbiorników 

wodnych.  Działania  te  stanowid 

będą  podstawę  dla  formułowania  

warunków  i  ograniczeo korzystania 

z zasobów wytypowanych jezior lub 

zbiorników wodnych.  Dzięki  

wprowadzonym  w ramach  

warunków  korzystania  z  wód  

regionu  i  wód  zlewni  

Jezioro Likieckie 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1  Założenie pasa zadrzewieo lub zakrzaczeo o szerokości ok. 15 m na 

odcinkach linii brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2  Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora 

 

Jezioro Łąkie 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1  Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód 

poprzez zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

Ochrona i poprawa stanu wód 

jezior i zbiorników w zlewni 

nie stwierdzono 
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zakazom,  nakazom  i  ograniczeniom  

w zakresie  odprowadzania  ścieków,  

poborów  i  in., możliwa  będzie 

odbudowa  ekosystemów  wodnych,  

które  uległy  zdegradowaniu 

poprzez niewłaściwą eksploatację 

zasobów wodnych. 

3  Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

4  Ochronę strefy brzegowej  zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu 

naturalnej roślinności , 

5  Modernizacja gospodarki ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora, 

6) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu 

zabudowy rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora. 

 

Jezioro Sarnowskie 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1  Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód 

poprzez zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz zarybiania amurem i tołpygą, 

4  Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

5  Ochronę strefy brzegowej  zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu 

naturalnej roślinności , 

6) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu 

zabudowy rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora. 

 

Jezioro Skępskie Wielkie 

Określenie działao naprawczych dla poprawy stanu 

Rozważyd rekultywację po przeprowadzeniu szczegółowych badao 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

4) Ochronę strefy brzegowej  zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu 

naturalnej roślinności , 
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5) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu 

zabudowy rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora. 

6) Określenie wymagao, jakie winny spełniad wody opadowe i roztopowe 

dopuszczone do wprowadzenia do jeziora, 

7) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych 

lub roztopowych do jeziora. 

 

Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagao osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego 

JCWP. 

Przerwanie ciągłości morfologicznej 

rzek, poprzez jej zabudowę uważa 

się za silne oddziaływanie 

antropogeniczne dla organizmów 

wodnych. Za organizmy 

bezpośrednio wrażliwe uznano ryby, 

dla których ciągłośd morfologiczna 

ma kluczowe znaczenie, a spełnienie 

wymagao zachowania ich migracji 

umożliwi poprawę stanu pozostałych 

elementów abiotycznych. Brak 

ciągłości morfologicznej rzeki 

uniemożliwia lub utrudnia swobodną 

migrację organizmom wodnym. W 

celu stworzenia warunków migracji 

dla ryb, dla których ciągłośd 

morfologiczna jest niezbędna do 

egzystencji, proponuje się ustalid 

warunki minimalnej drożności, jakie 

muszą spełniad urządzenia dla 

migracji ryb, w zależności od ich 

predyspozycji. 

W opracowaniu nie zidentyfikowano 

n/d Nie stwierdzono Nie stwierdzono 
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potrzeby  zachowania ciągłości 

morfologicznej rzek lub ich odcinków 

w kontekście osiągnięcia  dobrego 

stanu/potencjału. 

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap I – bilans ilościowy zasobów wodnych 

Mieo jest zlewnią ubogą w zasoby 

wodne, gdzie zauważa się niewielkie 

zróżnicowanie przepływów w 

poszczególnych  miesiącach. W 

bardzo ubogim w zasoby wodne 

półroczu letnim najniższe przepływy 

odnotowuje się w miesiącach:  

czerwiec,  sierpieo  i  wrzesieo,  

przepływy  wówczas  zbliżone  są  do  

przepływu  

nienaruszalnego. W zlewni Mieni od 

lat zgłaszane są niedobory  

wody oraz prowadzona jest 

intensywna gospodarka stawowa.   

w poszczególnych rejonach 

bilansowych występują  duże  

rezerwy  wód  podziemnych,  a  

stopieo  wykorzystania  zasobów  

dyspozycyjnych w zlewni  nie 

przekracza 17%. 

Niezbędne wydaje się ustalenie hierarchii potrzeb gospodarki wodnej zlewni 

Mieni.  

Przy  ustalaniu  priorytetów  powinno  się  brad  pod  uwagę  interesy 

wszystkich użytkowników wód. Należy dążyd do kompromisu między 

potrzebami gospodarki rybackiej  która zdominowała pobory wód 

powierzchniowych), a potrzebami innych ewentualnych użytkowników 

 

 

n/d Z uwagi na 

prognozowane 

zwiększenie 

zapotrzebowania na 

wodę w obszarach 

przeznaczonych do 

rozwoju społecznego 

i gospodarczego, 

istnieje zagrożenie 

możliwości 

zaspokojenia potrzeb 

wodnych 

użytkowników wód 

powierzchniowych. 

 

Identyfikacja oddziaływao zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły z uwzględnieniem zmian klimatu  

Prognozowane zmiany położenia 

zwierciadła wód podziemnych 

wpłyną na wielkośd zasobów wód 

podziemnych wszystkich użytkowych 

Zasadne wydaje się wykonanie modelu numerycznego w celu oszacowania 

wielkości zmian zasobów wód podziemnych i przygotowania na tej podstawie 

właściwej polityki gospodarowania wodami podziemnymi. 

Prognozowane zmiany 

pogorszenia stanu 

ilościowego zasobów wód 

podziemnych w zlewni 

Na obszarach, gdzie 

obecnie stopieo 

wykorzystania 

zasobów wód 
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poziomów wodonośnych. W 

pierwszej kolejności zmiany obejmą 

płytkie czwartorzędowe poziomy 

wodonośne, w największym stopniu 

reagujące na warunki 

meteorologiczne. Jednakże z 

pewnym opóźnieniem czasowym 

również poziomy głębsze  starsze . 

Do 2030 r. zasoby wód podziemnych 

będą wzrastad w efekcie zwiększenia 

się zasilania infiltracyjnego opadów 

atmosferycznych. Natomiast w 

kolejnych dziesięcioleciach do kooca 

XXI w. wielkośd zasobów powinna 

spadad wyraźnie poniżej ich obecnej 

wielkości. 

podziemnych jest 

znaczący może 

pojawid się problem 

ich dostępności. 

Gdyby tendencja 

obniżania zasobów 

wód podziemnych w 

kolejnych 

dziesięcioleciach 

pogłębiała się to 

problem ich deficytu 

może pojawid się 

również na obszarze 

zlewni Mieni. 

Identyfikacja znaczących oddziaływao antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływao na wody powierzchniowe i podziemne  

w regionie wodnym Dolnej Wisły 

W regionie wodnym 

zidentyfikowano, iż w JCWP o 

najwyższej klasie zagrożenia ze 

strony oddziaływao 

antropogenicznych,  najwyższe 

wartości wskaźników związane są z 

położonymi na terenie JCWP 

obszarami miejskimi. Wskaźniki te 

to: zużycie wody na potrzeby 

przemysłu i gospodarki komunalnej, 

ładunek BZT5 w odprowadzanych 

ściekach, ilośd nieoczyszczonych 

ścieków przemysłowych i 

n/d n/d Z uwagi na 

prognozowany 

rozwój społeczno - 

gospodarczy, istnieje 

zagrożenie 

pogłębiania presji na 

obszarach 

zurbanizowanych 

oraz 

wykorzystywanych 

rolniczo. 
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komunalnych, ilośd odpadów 

nieodzyskiwanych.  Dla JCWP, które 

zakwalifikowane zostały do kolejnej 

klasy dominują oddziaływania 

związane  

z rolnictwem (najwyższe wartości 

powierzchni gruntów ornych, 

obszarów zmeliorowanych, OSN  

oraz z nieuporządkowaną 

gospodarką komunalną  najwyższa 

wartośd ładunku azotu 

pochodzącego od mieszaoca, 

najniższa wartośd podłączeo do 

kanalizacji w stosunku do podłączeo 

do wodociągu). 

Bilans wodno gospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem wód powierzchniowych w dorzeczy Wisły 

Zasoby perspektywiczne i 

dyspozycyjne, stanowiące łącznie 

zasoby wód podziemnych dostępne 

do zagospodarowania, wynoszą w 

regionie wodnym Dolnej Wisły 3928 

tys. m
3
/d, tj. 

45,47 m
3
/s. 

W całym regionie wodnym Dolnej 

Wisły rezerwy gwarantowanych 

zasobów wód podziemnych 

są znaczne i aktualnie wynoszą 83% 

tych zasobów, zaś w odniesieniu do 

poboru prognozowanego 

są szacowane na blisko 80%. 

n/d n/d Nie stwierdzono 
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Programy działao dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie RZGW w Gdaosku zawarte w Programie Wodno-Środowiskowym na lata 2009-2015 

n/d DW0803 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

- Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

-  Remont i modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Lipno",  

-  Remont i modernizacja oczyszczalni "Lipno",  

-  Budowa   szczelnych - wybieralnych   zbiorników   z   zapewnieniem 

kontrolowanego wywozu ścieków, 

-  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych,  

-  Prowadzenie   ewidencji   zbiorników bezodpływowych   i   

przydomowych oczyszczalni  ścieków  i  wdrożenie 

harmonogramu  wywozu  nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni,  

-  Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów,  

-  Likwidacja ognisk zanieczyszczeo  dzikich składowisk ,  

-  Zagospodarowanie osadów ściekowych,  

-  Zamkniecie   niezabezpieczonego   składowiska   odpadów   komunalnych - 

Składowisko Odpadów Komunalnych - Lipno- miejscowośd Lipno.  

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW 

OD WÓD ZALEŻNYCH  W TYM MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI 

BIOLOGICZNEJ CIEKÓW   

-  Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie 

chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000),  

-  Budowa przepławek, przywrócenie drożności odcinków rzek.  

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

 -  Właściwa  uprawa  gleby właściwie  prowadzone  prace  polowe  -  dla 

przeciwdziałania erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeo. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

-  Opracowanie   miejscowych   planów zagospodarowania   

przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 

Ochrona i poprawa stanu wód 

powierzchniowych i 

podziemnych w zlewni 

Nie stwierdzono 
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środowiska, w szczególności  

dotyczące:   ustalonych   stref   ochrony   ujęd   wód,   obszarów   

ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeo 

powodzią z określeniem sposobu  ich  użytkowania  i  

zagospodarowania,  korytarzy ekologicznych stanowiących 

doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną,  obszarów 

i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o 

szczególnych walorach  

przyrodniczych -  lasy,  zalesienia,  zadrzewienia,  obszarów  

ograniczonego użytkowania ,  w  tym  nie  spełniających  

wymagao  w  zakresie  jakości środowiska dla istniejących 

obiektów uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju systemów 

infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno - 

ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy 

terenów, pod urządzenia  

i  obiekty  niezbędne  do  realizacji  dla prawidłowego  

funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla 

potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeo infrastruktury ochrony 

środowiska, a także produkujących energię  fermy wiatrowe .  

 

DW0802 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

-  Opracowanie warunków korzystania z wód regionu  

-  Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie 

oceny jakości wody  

GOSPODARKA KOMUNALNA 

- Budowa   szczelnych wybieralnych   zbiorników   z   zapewnieniem 

kontrolowanego wywozu ścieków, 

- Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych,  

- Prowadzenie   ewidencji   zbiorników   bezodpływowych   i   

przydomowych oczyszczalni  ścieków  i  wdrożenie  

harmonogramu  wywozu  nieczystości płynnych i osadów 
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ściekowych z przydomowych oczyszczalni,  

- Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów,  

- Likwidacja ognisk zanieczyszczeo  dzikich składowisk ,  

- Zagospodarowanie osadów ściekowych,  

- Zamkniecie   niezabezpieczonego   składowiska   odpadów   komunalnych - 

Składowisko Odpadów Komunalnych - Skępe.  

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW 

OD WÓD ZALEŻNYCH  W TYM MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI 

BIOLOGICZNEJ CIEKÓW   

-  Opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie 

chronionego (parki, rezerwaty, NATURA 2000),  

-  Budowa przepławek, przywrócenie drożności odcinków rzek.  

ROLNICTWO I LEŚNICTWO  

-  Właściwa  uprawa  gleby właściwie  prowadzone  prace  polowe  -  dla 

przeciwdziałania erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeo. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

- Opracowanie   miejscowych   planów   zagospodarowania   przestrzennego 

uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności 

dotyczące:   ustalonych   stref   ochrony   ujęd   wód,   obszarów   ochronnych 

zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeo powodzią z określeniem 

sposobu  ich  Użytkowania  i  zagospodarowania,  korytarzy  ekologicznych 

stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną,  obszarów i 

obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 

przyrodniczych -  lasy,  zalesienia,  zadrzewienia,  obszarów  ograniczonego 

Użytkowania ,  w  tym  nie  spełniających  wymagao  w  zakresie  jakości 

środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju 

systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno - ściekowej i 

gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i  

obiekty  niezbędne  do  realizacji  dla prawidłowego  funkcjonowania 

systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i 

urządzeo infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię 

(fermy wiatrowe).  
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Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego 

Warty) 

Celem opracowania było m.in. 

pozyskanie informacji dla 

utworzenia wymaganego przez 

RDW, rejestru obszarów 

chronionych uznanych za 

wymagające szczególnej ochrony w 

ramach prawodawstwa 

wspólnotowego, w celu ochrony 

znajdujących się tam wód 

powierzchniowych i podziemnych 

oraz dla zachowania siedlisk i 

gatunków bezpośrednio 

uzależnionych od wody. 

 

Zlewnia rzeki Mieo jest dośd małą 

zlewnią i nie jest zasobna w obszary 

objęte formami ochrony przyrody. 

W granicach zlewni zlokalizowane są 

dwa obszary NATURA 2000 tj. obszar 

SOO Torfowiska Mieleoskie 

(PLH040018) oraz obszar OSO Dolina 

Dolnej Wisły  PLB040003 .  

W granicach zlewni położone są 

również pełniące istotną rolę w 

ochronie siedlisk mokradłowych 

rezerwaty: Przełom Mieni oraz 

Torfowisko Mieleoskie. 

Planowane jest utworzenie ostoi 

Natura 2000 Włocławska Dolina 

Wisły oraz Stary Zagaj. 

n/d 

 

Mokradła, czy też ekosystemy 

pozostające w dynamicznych 

relacjach z wodami 

podziemnymi i 

powierzchniowymi rozumiane 

jako ekosystemy pośrednie 

między typowo wodnymi i 

typowo lądowymi, często 

występujące na ich 

pograniczu, kształtujące się 

pod wpływem stałego lub 

okresowego przesycenia 

podłoża wodą. Występuje w 

nich hydrofilna (wodolubna) 

roślinnośd, z której szczątków, 

często przy udziale materiału 

mineralnego powstają 

hydrogeniczne utwory 

glebowe.  

 

Zlewnia Mieni (będąca w 

granicach zlewni bilansowej 

Wisła od dopływu spod 

Bogucina do Wdy): 

przeważają nietorfowe 

mokradła fluwiogeniczne; 

towarzyszą im niewielkie płaty 

torfowisk niskich; wśród 

roślinności mokradeł 

dominują zbiorowiska łąk 

Celem opracowania 

było m.in. pozyskanie 

informacji dla 

utworzenia 

wymaganego przez 

RDW, rejestru 

obszarów 

chronionych 

uznanych za 

wymagające 

szczególnej ochrony 

w ramach 

prawodawstwa 

wspólnotowego, w 

celu ochrony 

znajdujących się tam 

wód 

powierzchniowych i 

podziemnych oraz 

dla zachowania 

siedlisk i gatunków 

bezpośrednio 

uzależnionych od 

wody. 

 

Zlewnia rzeki Mieo 

jest dośd małą 

zlewnią i nie jest 

zasobna w obszary 

objęte formami 



„Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo w korzystaniu z wód” 

32 
 

 świeżych i muraw 

napiaskowych, którym 

towarzyszą zbiorowiska łąk 

wilgotnych; dośd duże płaty 

szuwarów wodnych i wodno-

lądowych; mokradła leśne, 

głównie łęgowe w dolinach 

rzecznych. 

 

ochrony przyrody. W 

granicach zlewni 

zlokalizowane są dwa 

obszary NATURA 

2000 tj. obszar SOO 

Torfowiska 

Mieleoskie 

(PLH040018) oraz 

obszar OSO Dolina 

Dolnej Wisły 

(PLB040003).  

W granicach zlewni 

położone są również 

pełniące istotną rolę 

w ochronie siedlisk 

mokradłowych 

rezerwaty: Przełom 

Mieni oraz 

Torfowisko 

Mieleoskie. 

Planowane jest 

utworzenie ostoi 

Natura 2000 

Włocławska Dolina 

Wisły oraz Stary 

Zagaj. 

 

Projekt  planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Mieleoskie 

Koniecznośd utrzymania stanu 

obszaru Natura 2000 Torfowisko 

Mieleoskie - zachowanie 

uwarunkowao siedliskowych, w tym 

W projekcie planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko 

Mieleoskie, w pierwszym etapie przedstawiono jego charakterystykę, 

identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeo dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk, określono cele działao ochronnych, jak również 

Koniecznośd ochrony stanu 

siedlisk  przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

występujących na obszarze 

Nie stwierdzono 
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wilgotnościowych  utrzymanie  

odpowiedniego reżimu 

hydrologicznego obszaru) i składu 

gatunkowego obszaru 

działania ochronne do wprowadzenia na tym obszarze. W ramach projektu 

planu zadao ochronnych wskazano również konieczne do wprowadzenia 

zmiany w istniejącym Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Skępe, niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. 

Wskazano w tym zakresie zakaz zalesiania nieużytków na działkach, na których 

znajdują się siedliska przyrodnicze bądź gatunki z dyrektywy siedliskowej. 

Wskazane w zapisach projektu planu działania do realizacji dotyczą głównie  

wycinki drzew oraz koszenia łąk, co spowodowane jest zachodzącym procesem 

sukcesji. Projekt planu, wskazuje, iż niezbędnym jest utrzymanie 

dotychczasowego reżimu hydrologicznego, związanego ze spuszczaniem wody 

ze stawów rybnych pod koniec lata, ze względu na dodatkowy  poza okresem 

wiosny , wyższy poziom wody na torfowisku, który jest ważnym czynnikiem 

w utrzymaniu jego stanu. 

 

Natura 2000 Torfowisko 

Mieleoskie 



Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz merytorycznych pod kątem 

obecnych i przyszłych oddziaływao antropogenicznych na stan zasobów wodnych w zlewni 

Mieni oraz istniejących uwarunkowao mogących mied wpływ na stan zasobów, pozwoliła na 

wysunięcie następujących wniosków: 

 planowane działania w obszarze zlewni Mieni w zakresie przedsięwzięd związanych 

z gospodarką ściekową i gospodarką odpadami ukierunkowane są na zmniejszenie 

oddziaływao antropogenicznych na stan środowiska, w tym na wody powierzchniowe 

i podziemne; 

 planowany rozwój wybranych obszarów zlewni, głównie regionu Skępsko-

Skrwileoskiego z uwagi na rozwój turystyki, może spowodowad intensyfikację 

oddziaływao antropogenicznych na stan zasobów wodnych w zlewni, zwłaszcza 

w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na wodę; 

 prognozowane zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wpłyną na wielkośd 

zasobów wód podziemnych wszystkich użytkowych poziomów wodonośnych, 

powodując początkowo ich wzrost w efekcie zwiększenia się zasilania infiltracyjnego 

opadów atmosferycznych, kolejno spadek zasobów poniżej ich obecnej wielkości; 

 planowane działania służące zmniejszeniu ilości zanieczyszczeo obszarowych 

 rolnictwo, spływy z obszarów zabudowanych, dróg, itp.  trafiających do wód 

powierzchniowych i podziemnych powinny pozwolid na poprawę stanu wód;  

 planowane zwiększenie retencji zlewni poprzez budowę zbiorników wodnych może 

powodowad problemy z zachowaniem ciągłości morfologicznej cieków, 

a w przypadku zbiorników zlokalizowanych poza korytami cieków również problemy 

z zachowaniem przepływu nienaruszalnego w ciekach; 

 wymagania związane z koniecznością zachowania odpowiedniego reżimu 

hydrologicznego w obszarze NATURA 2000 Torfowisko Mieleoskie wskazują na 

potrzebę zapewnienia zwiększonych przepływów w ciekach w okresie wiosennym 

i wczesno jesiennym; 

 planowane działania informacyjne, edukacyjne i kontrolne w zakresie przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców i mieszkaoców, powinny 

pozytywnie wpłynąd na środowisko naturalne. 

Powyższe wnioski zostaną wykorzystane do formułowania ograniczeo w zakresie korzystania 

z wód zlewni Mieni. 
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3. Bilansowanie wód powierzchniowych w zlewni 

rzeki Mieo 

 

3.1. Aktualizacja bilansu ilościowego wód powierzchniowych w zlewni rzeki Mieo  

Aktualizacja bilansu ilościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni, sporządzonego 

w 2009 r. wg stanu użytkowania zasobów wód w zlewni na koniec 2008 r.,  polegała na: 

 wydłużeniu ciągu hydrologicznego dla wodowskazu Lipno o lata 2009- 2011 

stanowiącego podstawę obliczeo bilansowych w zlewni, 

 przeglądzie pozwoleo wodnoprawnych wydanych w okresie 2009- 2012 na 

użytkowanie wód w zlewni, 

 ankietyzacji użytkowników wód powierzchniowych odprowadzających ścieki 

w zlewni, 

 wprowadzeniu zmian w zakresie użytkowania wód na podstawie informacji uzyskanej 

w trakcie konsultacji społecznych związanych z opracowaniem warunków korzystania 

z wód zlewni. 

Przegląd pozwoleo wodnoprawnych został dokonany na podstawie pozwoleo dostarczonych 

przez Zamawiającego. W ramach przeglądu dodano do warstw tematycznych .shp czterech 

użytkowników pobierających wodę powierzchniową oraz szesnastu użytkowników 

odprowadzających ścieki w zlewni. Dokonano również korekty wartości użytkowania dla 4 

podmiotów korzystających z wód w zlewni. 

Przeprowadzona ankietyzacja użytkowników odprowadzających ścieki w zlewni Mieni miała 

na celu identyfikację rzeczywistej i perspektywicznej  do roku 2021  emisji zanieczyszczeo. 

W tym celu została opracowana ankieta  Zał. Nr 1 , którą rozesłano do wszystkich 

użytkowników odprowadzających ścieki.  

W ankietach pytano o: 

- Dane o użytkowniku,  

- Dane o pozwoleniu wodnoprawnym,  

- Lokalizację zrzutu ścieków, 

- Informacje o rzeczywistym zrzucie ścieków w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

oraz w perspektywie do roku 2021 w zakresie zarówno ilości zrzucanych ścieków jak 

i średnich rocznych stężeo zanieczyszczeo w tych ściekach  BZT5, Nog oraz Pog , jak 

również o sezonowośd zrzutów. 

Łącznie wysłano do użytkowników odprowadzających ścieki w zlewni Mieni 11 ankiet. 

Otrzymano zwrot 6 wypełnionych ankiet. 
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W załącznikach nr 2 i 3 do opracowania przedstawiono informacje dot. użytkowników wód 

powierzchniowych w zlewni Mieni  pobory powierzchniowe i zrzuty ścieków  wraz ze 

wskazaniem danych pozyskanych z ankietyzacji i dodanych nowych użytkowników względem 

opracowania z 2009 r. 

Dodatkowo dokonano rozszerzenia w zakresie bilansu ilościowego wód powierzchniowych, 

tj. obliczono bilans ilościowy w wersji bilansu: 

 rzeczywistego, tj. przedstawiającego stan zasobów wodnych w zlewni 

z uwzględnieniem rzeczywistego stanu użytkowania wód w 2010 r. (pobory i zrzuty 

wg danych z bazy danych o opłatach za korzystanie ze środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, z ankietyzacji 

użytkowników, jeśli brak przyjmowano informację o poziomie korzystania 

z pozwoleo wodnoprawnych , 

 perspektywicznego, tj. przedstawiającego stan zasobów wodnych w zlewni 

z uwzględnieniem planowanego w 2021 r. stanu użytkowania wód  pobory wg 

informacji z pozwoleo wodnoprawnych, zrzuty wg danych z ankietyzacji 

użytkowników, jeśli brak przyjmowano informację o poziomie korzystania z 

pozwoleo wodnoprawnych . 

 

Uwzględniając powyższe zmiany dokonano przeliczenia bilansu ilościowego wód 

powierzchniowych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.   

Aktualizacji dokonano w dwóch ujęciach: 

- obliczenie gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych dla 

wielolecia 1976- 2011, 

- obliczenie gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych dla 

poszczególnych miesięcy w wieloleciu 1976- 2011. 

 

Uzyskane wyniki przedstawiono w załączniku nr 4, a arkusz obliczeniowy stanowi załącznik 

nr 5 do opracowania. 

 

3.2. Aktualizacja statycznego bilansu ilościowego wód podziemnych w zlewni rzeki Mieo 

 Aktualizacja statycznego bilansu ilościowego wód podziemnych w zlewni Mieni, 

sporządzonego w 2009 r. wg stanu użytkowania zasobów wód w zlewni na koniec 2008 r.,  

polegała na przeglądzie pozwoleo wodnoprawnych wydanych w okresie 2009- 2012 na 

użytkowanie wód podziemnych w zlewni. W wyniku przeprowadzonego przeglądu 

wprowadzono do warstwy ujęd wód podziemnych .shp trzynastu nowych użytkowników wód 

podziemnych w zlewni Mieni oraz dokonano korekty wartości użytkowania dla dwóch ujęd. 
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Dokonano również zmian w zakresie bilansu ilościowego wód podziemnych, tj.  rozszerzono 

bilans ilościowy o wersję bilansu rzeczywistego, tj. przedstawiającego stan zasobów 

dyspozycyjnych w zlewni z uwzględnieniem rzeczywistego stanu użytkowania wód w 2010 r. 

(pobory wg danych z bazy danych o opłatach za korzystanie ze środowiska Marszałka 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego, jeśli brak przyjmowano informację o poziomie 

korzystania z pozwoleo wodnoprawnych . 

W załącznik nr 6 do opracowania przedstawiono informacje nt. poziomu korzystania z wód 

podziemnych w zlewni Mieni przez poszczególnych użytkowników wód wraz ze wskazaniem 

dodanych nowych użytkowników względem opracowania z 2009 r. 

Zgodnie ze zrealizowanymi pracami w 2009 r., podstawą określenia zasobów dyspozycyjnych 

wód podziemnych oraz rezerw, bądź deficytów tych zasobów w zlewni Mieni  były zasoby 

perspektywiczne wód podziemnych, z uwagi na brak udokumentowanych zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych dla tej zlewni. 

Uwzględniając powyższe zmiany dokonano przeliczenia bilansu ilościowego wód 

podziemnych.  

 

3.3. Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni rzeki Mieo 

 Dla realizacji bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni przyjęto 

następujące założenia zaczerpnięte z „Metodyki opracowywania warunków korzystania 

z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni”, Pro-Woda Warszawa, 

2008: 

 Bilans jakościowy zasobów wodnych w zlewni Mieni będzie miał charakter bilansu 

statycznego z uwagi na formę dostępnych danych o jakości wód powierzchniowych; 

 Bilans oparty zostanie o wyniki bilansu ilościowego, zrealizowanego na podstawie 

wartości przepływów w wieloleciu 1976 – 2011; 

 Bilans przeprowadzony zostanie dla trzech wariantów użytkowania zasobów 

wodnych w zlewni: rzeczywistego  dane z bazy danych o opłatach za korzystanie ze 

środowiska Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za 2010 r. i z 

ankietyzacji użytkowników odprowadzających ścieki), wg wydanych pozwoleo 

wodnoprawnych, perspektywicznego (w 2021 r.); 

 Bilans oparty zostanie o wyniki monitoringu jakościowego wód powierzchniowych 

z 2011 r. przeprowadzonego w 4 punktach pomiarowo- kontrolnych (ppk) na Mieni. 

Przyjęto do bilansu 2011 r. z uwagi na znaczną liczbę badanych w tym roku 

przekrojów pomiarowo- kontrolnych w ramach monitoringu jakościowego wód 

powierzchniowych w stosunku do innych lat. Na poniższym rysunku przedstawiono 



„Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo 
w korzystaniu z wód” 

38 
 

lokalizację przekroi monitoringu jakościowego wód powierzchniowych badanych 

w 2011 r., natomiast w tabeli przedstawiono wartości średnich stężeo 

analizowanych zanieczyszczeo pomierzonych w tych przekrojach;  

Tabela 1. Wartości średnich stężeo wskaźników zanieczyszczeo wód powierzchniowych w zlewni Mieni, w 
przekrojach pomiarowo- kontrolnych w 2011 r. 

Lp. Nazwa przekroju Nazwa rzeki 

Stęż. średnie 
w 2011 r. 

BZT5 
mgO2/dm

3
 

Stęż. średnie 
w 2011 r.  

Nog mg/dm
3
 

Stęż. średnie 
w 2011 r.  

Pog mg/dm
3
 

1 powyżej Jeziora Skępego Mieo 
2,37 1,96 0,223 

2 Głodowo Mieo 
3,01 2,08 0,195 

3 Maliszewo Mieo 
3,66 3,04 0,283 

4 ujście do Wisły Mieo 
2,26 2,30 0,247 

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja przekroi pomiarowo- kontrolnych monitoringu jakościowego wód powierzchniowych 
w zlewni Mieni w 2011 r. 
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 Zobrazowanie wyników dla Mieni zostanie zrealizowane jako: 

- profile hydrochemiczne przedstawiające stężenia i ładunki zanieczyszczeo, 

chłonnośd/ wymaganą redukcję zanieczyszczeo, 

- zestawienia tabelaryczne (wszystkie obliczone charakterystyki), 

- przedstawienie wyników na mapach - możliwe przedstawienie wszystkich 

obliczonych charakterystyk,  

- wykresy słupkowe dla punktów monitoringu jakościowego wód  ładunki 

zanieczyszczeo: całkowite, obszarowe, punktowe, z depozycji atmosferycznej ; 

 Danymi wejściowymi do przeprowadzenia statycznego bilansowania jakościowego 

wód powierzchniowych w zlewni Mieni będą: 

- dane o stężeniach średniorocznych Nog, Pog i BZT5 w ppk na Mieni w 2011 r. 

 dane z Paostwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ , 

- dane o wartościach przepływu w przekrojach bilansowych na Mieni (dane 

z dynamicznego bilansu ilościowego wód , tj. wartości przepływu 

średniorocznego  SQ  z 2011 r. dla wersji bilansu wg pozwoleo wodnoprawnych i 

dla bilansu rzeczywistego oraz wartości przepływu średniego z wielolecia  1976- 

2011) dla wersji bilansu perspektywicznego, 

- dane o wielkości użytkowania zasobów wodnych w zlewni, tj. o wartościach 

poborów wód powierzchniowych i podziemnych, dane o ilości odprowadzanych 

ścieków oraz o wartościach stężeo zanieczyszczeo w ściekach  Nog, Pog i BZT5) - 

dane pochodzą z pozwoleo wodnoprawnych, z danych z bazy Marszałka 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego dot. opłat za korzystanie ze środowiska 

lub z ankietyzacji użytkowników odprowadzających ścieki w zakresie 

rzeczywistego korzystania z wód, w zależności od wersji bilansu, 

- dane o wielkości ładunków zanieczyszczeo trafiających do wód z depozycji 

atmosferycznej w 2011 r.  dot. Nog i Pog  ustalone jako wielkośd ładunków 

substancji wnoszonych z opadami na obszar analizowanej zlewni – dane z 

monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji 

zanieczyszczeo do podłoża na obszarach województw, stanowiące podsystem 

monitoringu jakości powietrza Paostwowego Monitoringu Środowiska 

realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Oddział we Wrocławiu; 

 Zakłada się, że w zlewni rzecznej występują następujące źródła zanieczyszczeo 

antropogenicznych: 

- zanieczyszczenia punktowe - zrzuty ścieków, 
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- zanieczyszczenia z depozycji atmosferycznej, 

- zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone; 

 Zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone zostaną określone jako różnica między 

ładunkiem całkowitym zanieczyszczeo w analizowanym przekroju bilansowym wód 

powierzchniowych, a sumą ładunku pochodzącego ze źródeł punktowych 

zanieczyszczeo i z depozycji atmosferycznej; 

 Bilansowanie zasobów wodnych w zlewni Mieni nie będzie uwzględniad procesów 

samooczyszczania wód z uwagi na ich statyczny charakter. Statycznośd procesu 

bilansowania jakościowego wód powierzchniowych wynika przede wszystkim 

z ograniczonej dostępności danych z monitoringu wód. Brak jest jednorodności 

prowadzonych badao monitoringowych w zakresie ilości i jakości wód oraz cechuje 

je niska częstotliwości. Powyższe uwarunkowania uniemożliwiają uwzględnienie 

procesów samooczyszczania wód, które w dużej mierze zależne są od chwilowych 

warunków atmosferycznych  koniecznośd uwzględnienia sezonowości . 

Kroki obliczeniowe bilansu jakościowego wód powierzchniowych: 

 Obliczenie ładunków w punktach monitoringu jakości wód na podstawie wartości 

stężeo średnich w 2011 r. oraz przepływów SQ w 2011 r. (wersja bilansu wg PWP i 

rzeczywistego) i SSQ z wielolecia 1976- 2011 (wersja bilansu perspektywicznego),  

 Obliczenie przyrostu ładunków zanieczyszczeo w jednostkach monitoringowych 

(w zlewniach monitoringowych), 

 Obliczenie sumy ładunków zanieczyszczeo punktowych dla jednostki 

monitoringowej, 

 Obliczenie ładunku obszarowego dla jednostki monitoringowej, 

 Obliczenie ładunków całkowitych, stężenia średniego w kolejnych przekrojach 

bilansowych, 

 Określenie „stanu wód” w przekrojach bilansowych poprzez porównanie 

z wartościami granicznymi stężeo między dobrym stanem wód, a stanem poniżej 

dobrego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008): 

- BZT5 – 6,0 mg/ dm3 

- Nog – 10,0 mg/ dm3 

- Pog – 0,40 mg/ dm3 
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 Określenie chłonności Mieni w przekrojach bilansowych lub koniecznej redukcji 

ładunków zanieczyszczeo wg zasady: 

CHBZT5 lub RDBZT5 = ŁdbBZT5 - ŁcBZT5; jeśli >=0 to CH  chłonnośd , jeśli <0 to RD  redukcja  

CHNog lub RDNog = ŁdbNog - ŁcNog;  jeśli >=0 to CH  chłonnośd , jeśli <0 to RD  redukcja  

CHPog lub RDog = ŁdbPog - ŁcPogjeśli >=0 to CH  chłonnośd , jeśli <0 to RD  redukcja  

ŁdbBZT5= Q x stBZT5  (stBZT5 =6 mgO2/l) 

ŁdbNog= Q x stNog  stNog=10 mgN/l  

ŁdbPog= Q x stPog  stPog=0,4 mgP/l  

gdzie: 

Łdb - ładunek odpowiadający stężeniu reprezentującemu dobry stan wód w danym przekroju 

bilansowym, 

Łc - ładunek całkowity zanieczyszczenia obliczony w danym przekroju bilansowym, 

CH - chłonnośd cieku w danym przekroju bilansowym, 

RD - konieczna redukcja zanieczyszczenia w danym przekroju bilansowym. 

Chłonnośd cieku można określid jako ładunek zanieczyszczenia możliwy do wprowadzenia 

w danym miejscu cieku, przy określonym przepływie, który spowoduje osiągnięcie w tym 

miejscu w cieku wartości granicznej stężenia danej substancji pomiędzy dobrym stanem 

wód, a stanem poniżej dobrego, ale nie spowoduje jej przekroczenia. W obliczeniach 

bilansowych dla zlewni Mieni chłonnośd cieku, ew. konieczną redukcję zanieczyszczenia 

określono w jednostce: Mg/rok. 

Ujemna wartośd chłonności jest konieczną wielkością redukcji. Jest to ładunek 

zanieczyszczenia odpowiadający za przekroczenie stężenia granicznego danej substancji 

pomiędzy dobrym stanem wód, a stanem poniżej dobrego. 

 

Uwzględniając powyższe założenia, zbudowano aplikację obliczeniową bilansu jakościowego 

wód powierzchniowych. Uzyskane wyniki w poszczególnych przekrojach bilansowych 

przedstawiono w załączniku nr 7 do opracowania. 

Z uwagi na brak jednorodności danych wejściowych do bilansu jakościowego wód 

powierzchniowych należało dokonad sprawdzenia uzyskanych wyników obliczeo. W tym celu 

wykorzystano dane z monitoringu jakościowego wód powierzchniowych, które dla przekroi 

bilansowych ustanowionych w przekrojach monitoringowych badania jakości wód 

powierzchniowych na profilu hydrochemicznym Mieni, są zaczytane wprost do aplikacji 

obliczeniowej. Układ linii przedstawiającej przebieg stężeo analizowanych zanieczyszczeo 

wzdłuż biegu rzeki Mieni, wskazuje na ew. odchylenia w wartościach stężeo pomierzonych i 

stężeo policzonych przez aplikację bilansową. Uzyskane wyniki omówiono w pkt. 4.3. 

niniejszej pracy. 
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4. Ocena wymaganego stopnia ograniczania 

użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych zlewni rzeki Mieo 

 

Oceny wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wodnych w zlewni 

Mieni dokonano na podstawie uzyskanych wyników bilansowania zasobów wodnych.  

Poniżej przedstawiono wyniki zaktualizowanego bilansu ilościowego zasobów wód 

powierzchniowych i zasobów wód podziemnych oraz zrealizowanego statycznego bilansu 

jakościowego wód powierzchniowych, wraz z analizą stanu zasobów w zlewni Mieni. 

4.1. Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych 

Przepływy dekadowe dla przekrojów bilansowych w zlewni Mieni z wielolecia 1976 - 

2011 stanowią szczegółową charakterystykę hydrologiczną, pozwalającą zobrazowad 

czasową zmiennośd przepływów z 10 dniowym krokiem czasowym.  

 

Przepływ gwarantowany 

Ciągi wartości przepływów dekadowych stanowiły podstawę obliczenia przepływów 

o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi. Przepływ gwarantowany o gwarancji 

czasowej p%  Qgw,p%  jest to przepływ, który wraz z przepływami wyższymi od niego trwa 

przez p% analizowanego czasu. Dla przekrojów wodowskazowych w zlewni Mieni policzone 

zostały przepływy naturalizowane o określonym czasie trwania wraz wyższymi dla gwarancji 

90%. Na poniższej mapie przedstawiono rozkład wartości przepływu gwarantowanego o 

gwarancji występowania 90% w przekrojach bilansowych na Mieni (Rys. 2).  

Wartości przepływów naturalizowanych o gwarancji zapewnienia 90% w przekrojach Mieni 

przyjmują wartości z przedziału od 0,014 do 0,576 m3/s. 

 

Przepływ nienaruszalny 

Wartości przepływów nienaruszalnych  Qn  w zlewni Mieni, obliczonych metodą  

H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, mieszczą się w zakresie od 0,016 m3/s do 

0,688 m3/s (Rys. 3 . Najwyższe wartości Qn występują na Mieni w jej dolnym odcinku. 



 

 

Rysunek 2. Przepływ gwarantowany naturalizowany 90% w zlewni Mieni 
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Zasoby dyspozycyjne zwrotne 

Obliczone zasoby dyspozycyjne zwrotne  ZDZ  o gwarancji występowania 90% stanowią 

podstawę formułowania warunków korzystania z wód w zlewni Mieni. Przeprowadzone 

analizy obliczeniowe dla wielolecia 1976- 2011 wskazują na brak zasobów wodnych 

możliwych do rozdysponowania, a obecny stan ich użytkowania powoduje sczerpywanie 

zasobów nienaruszalnych.  

Wartości ZDZ 90% w zlewni Mieni osiągają wartości ujemne w przedziale od -0,003 do -0,319 

m3/s (w wersji bilansu dla użytkowania wg pozwoleo wodnoprawnych . Najwyższe deficyty 

zasobów wód powierzchniowych w zlewni występują w przekrojach obliczeniowych na Mieni 

w okolicach 20,0 km biegu rzeki oraz w jej dolnym odcinku. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

zlewni Mieni o gwarancji 90% w analizowanej wersji bilansu nie występują.  

Wyniki analiz bilansowych w ujęciu miesięcznym w wieloleciu  przykładowe profile poniżej  

wskazują na brak zasobów o gw 90% w miesiącach listopad- sierpieo, natomiast we wrześniu 

i październiku pojawiają się zasoby na odcinkach cieków: we wrześniu od ok. km 44,0 do ok 

km 22,0, maksymalna wartośd ZDZ90% to 0,156 m3/s; w październiku od ok. km 44,0 do 

ujścia Mieni do Wisły, maksymalna wartośd ZDZ90% to 0,549 m3/s. Pojawienie się zasobów 

wód powierzchniowych w tych dwóch miesiącach spowodowane jest odprowadzaniem 

dużych ilości wód z hodowli ryb. 

 

Brak zasobów w zlewni świadczy o konieczności wprowadzenia warunkami korzystania z wód 

zlewni ograniczeo w zakresie poborów wód. Zakres koniecznego ograniczenia poboru wód 

powierzchniowych w zlewniach poszczególnych przekrojów bilansowych dla zachowania 

wymagao funkcjonowania i ochrony środowiska naturalnego, równy jest wartości deficytu 

zasobów obliczonych w tych przekrojach. Należy zaznaczyd, iż koniecznośd zachowania 

wartości przepływów nienaruszalnych w zlewni Mieni, są znaczącą przyczyną braku 

dostępnych zasobów w zlewni. Do kwestii sposobu obliczania wartości przepływów 

nienaruszalnych odniesiono się w dalszej części opracowania  rozdział 5 .  
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Rysunek 3. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w zlewni Mieni 
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Rysunek 4. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji w zlewni Mieni 
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Rysunek 5. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w miesiącu styczniu w zlewni Mieni 
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Rysunek 6. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w miesiącu wrześniu w zlewni Mieni 
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Rysunek 7. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji w miesiącu październiku w zlewni Mieni 
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Wnioski z bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

Brak zasobów wód powierzchniowych w zlewni Mieni świadczy o konieczności 

wprowadzenia warunkami korzystania z wód zlewni ograniczeo w zakresie poborów wód 

powierzchniowych.  

Zakres koniecznego ograniczenia poboru wód powierzchniowych w zlewniach 

poszczególnych przekrojów bilansowych dla zachowania wymagao funkcjonowania i ochrony 

środowiska naturalnego, równy jest wartości deficytu zasobów obliczonych w tych 

przekrojach. Należy zaznaczyd, iż koniecznośd zachowania wartości przepływów 

nienaruszalnych w zlewni Mieni, są znaczącą przyczyną braku dostępnych zasobów w zlewni. 

Do kwestii sposobu obliczania wartości przepływów nienaruszalnych odniesiono się w dalszej 

części opracowania  rozdział 5 .  

 

4.2. Bilans ilościowy wód podziemnych 

 Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w zlewni Mieni, z uwagi na 

brak zatwierdzenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni dokumentacją 

hydrogeologiczną, zostały ustalone na podstawie wartości modułu zasobów tych wód 

określonego dla obszaru zlewni w opracowaniu „Bilans wodnogospodarczy wód 

podziemnych z uwzględnieniem wód powierzchniowych w dorzeczu Wisły”, PIG 2012r . 

 

Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki dla trzech wersji bilansu wód podziemnych: dla 

użytkowania na poziomie dopuszczonym pozwoleniami wodnoprawnymi, wg użytkowania 

rzeczywistego (dane z bazy Marszałka Woj. Kujawsko- Pomorskiego o opłatach za 

korzystanie ze środowiska za 2010 r.  oraz wg perspektywicznego zapotrzebowania na wodę 

użytkowników w zlewni w 2021 r. 

Rys. 5 - 7 oraz poniższa tabela przedstawiają rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych 

do zagospodarowania  Qd  w obrębie wydzielonych obszarów bilansowych w zlewni Mieni. 

W wersjach bilansowania zasobów wodnych w zlewni Mieni wg poziomów użytkowania 

dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi oraz wg użytkowania perspektywicznego 

(brak różnic w poziomie użytkowania wód podziemnych między tymi dwoma wersjami  

w zlewni Mieni od Dopływu z Głodowa do ujścia  SCWP DW0803  występuje deficyt zasobów 

wód podziemnych w wysokości 28% zasobów dostępnych do zagospodarowania. Dla tego 

samego obszaru wyniki bilansowania zasobów wód podziemnych wg wersji użytkowania 

rzeczywistego wskazują na rozdysponowanie 50% zasobów dostępnych do 

zagospodarowania.  

W obszarze Mieo od źródeł do Dopływu z Głodowa  SCWP DW0802  rezerwy zasobów wód 

podziemnych występują we wszystkich wersjach bilansu. Wysokośd rezerw waha się od 49% 
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w wersji bilansu wg pozwoleo wodnoprawnych i w perspektywicznej, do 69% w wersji 

bilansu rzeczywistego. 

Uzyskane wyniki ukazują duże różnice w wielkościach rezerw zasobów wód podziemnych 

między poszczególnymi wersjami bilansu.  

Powyższe wskazuje na koniecznośd weryfikacji wydanych pozwoleo wodnoprawnych 

w zakresie faktycznych ilości wód podziemnych pobieranych przez użytkowników w zlewni 

Mieni.  

Z uwagi na zasilający charakter wód powierzchniowych przez wody podziemne w zlewni 

Mieni, nie stwierdza się wpływu gospodarowania wodami powierzchniowymi na stan 

ilościowy wód podziemnych. 
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Tabela 2. Zestawienie wartości zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania oraz zasobów eksploatowanych dla zlewni bilansowych wód podziemnych 
w zlewni Mieni 

 

a  wersja bilansu wód podziemnych wg wielkości użytkowania dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi 

Nazwa zlewni bilansowej 
wód podziemnych 

Powierzchnia 
[km2] 

MODUŁ 
ZASOBOWY 

[m3/d] 

ZASOBY (Qd) 
[m3/d] 

Qe [m3/d] 
Stopieo 

wykorzystania 
[%] 

Mieo od źródeł do 
Dopływu z Głodowa 
(SCWP DW0802) 

217,00 50,13 10 878,2 5 598,05 51 

Mieo od Dopływu 
z Głodowa do ujścia 
(SCWP DW0803) 

168,69 50,13 8 456,4 10 815,20 128 

 

b  wersja bilansu wód podziemnych wg wielkości użytkowania rzeczywistego  

Nazwa zlewni bilansowej 
wód podziemnych 

Powierzchnia 
[km2] 

MODUŁ 
ZASOBOWY 

[m3/d] 

ZASOBY (Qd) 
[m3/d] 

Qe [m3/d] 
Stopieo 

wykorzystania 
[%] 

Mieo od źródeł do 
Dopływu z Głodowa 
(SCWP DW0802) 

217,00 50,13 10 878,2 3 371,87 31 

Mieo od Dopływu 
z Głodowa do ujścia 
(SCWP DW0803) 

168,69 50,13 8 456,4 4 261,10 50 
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c  perspektywiczna wersja bilansu wód podziemnych  

Nazwa zlewni bilansowej 
wód podziemnych 

Powierzchnia 
[km2] 

MODUŁ 
ZASOBOWY 

[m3/d] 

ZASOBY (Qd) 
[m3/d] 

Qe [m3/d] 
Stopieo 

wykorzystania 
[%] 

Mieo od źródeł do 
Dopływu z Głodowa 
(SCWP DW0802) 

217,00 50,13 10 878,2 5 598,05 51 

Mieo od Dopływu 
z Głodowa do ujścia 
(SCWP DW0803) 

168,69 50,13 8 456,4 10 815,20 128 
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Rysunek 8. Rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Mieni (wersja 
bilansu wg PWP) 

Rysunek 9. Rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Mieni (wersja 
bilansu wg użytkowania rzeczywistego) 
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Rysunek 10. Rozdział zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Mieni (wersja 
bilansu perspektywicznego) 

 

Wnioski z bilansu ilościowego wód podziemnych 

Przeprowadzone analizy porównawcze stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych wskazują na koniecznośd weryfikacji wydanych pozwoleo wodnoprawnych 

w zakresie faktycznych ilości wód podziemnych pobieranych przez użytkowników w zlewni 

Mieni. Wielkości limitowane pozwoleniami wodnoprawnymi są znacząco wyższe od 

rzeczywistych ilości wody pobieranej przez użytkowników.  

Z uwagi na koniecznośd przyjęcia wartości wg pozwoleo wodnoprawnych do formułowania 

ograniczeo w korzystaniu z wód w zlewni Mieni, niezbędne będzie wskazanie 

w rozporządzeniu obszaru bilansowego wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa do 

ujścia  SCWP DW0803 , w którym występuje deficyt zasobów wód podziemnych. 

Z uwagi na faktyczny poziom pobororu wód w zlewni Mieni, wykazany w wersji bilansu 

ilościowego wód podziemnych wg użytkowania rzeczywistego, niezbędnym jest 

przeprowadzenie w pierwszej kolejności przeglądu i weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych 

na ujmowanie wód podziemnych we wskazanym obszarze bilansowym Mieo od Dopływu 

z Głodowa do ujścia  SCWP DW0803 , a kolejno również w całym obszarze zlewni Mieni.  
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4.3. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

 W ramach zrealizowanych prac zbudowano aplikację obliczeniową bilansu 

jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni. Jak wskazano w części metodycznej 

opracowania, aplikacja ta oparta jest o wyniki obliczeo z aplikacji do bilansowania 

ilościowego wód w zlewni. 

Poniższe mapy i profile hydrochemiczne Mieni przedstawiają uzyskane wyniki obliczeo jako 

stężenia i ładunki zanieczyszczeo  BZT5, Nog, Pog  w poszczególnych przekrojach 

bilansowych na Mieni. Należy zaznaczyd, że mnogośd wariantów obliczeniowych 

uniemożliwia przedstawienie wszystkich uzyskanych wyników w tej części pracy, natomiast 

istnieje możliwośd zapoznania się z wynikami obliczeo wprost w aplikacji obliczeniowej 

(zestawienia tabelaryczne, wykresy, profile hydrologiczne, możliwośd generowania map 

prezentujących wyniki obliczeo . 

 

Rysunek 11. Stężenia BZT5 w przekrojach bilansowych w zlewni Mieni 

W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- BZT5, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 

wskazują na brak przekroczeo wartości stężenia odpowiadającego granicznej wartości tzw. 

dobrego stanu wód, która wynosi 6 mg O2/dm3. W wielu przekrojach obliczeniowych 

wartości stężeo odpowiadają wartościom dla stanu bardzo dobrego (< 3 mg O2/dm3). 
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Rysunek 12. Stężenia Nog w przekrojach bilansowych w zlewni Mieni 

W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Nog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 

 dla wszystkich wersji bilansu  wskazują na brak przekroczeo wartości stężenia 

odpowiadającego granicznej wartości tzw. bardzo dobrego stanu wód, która wynosi 5 

mg/dm3.  
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Rysunek 13. Stężenia Pog w przekrojach bilansowych w zlewni Mieni 

W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Pog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 

 dla wszystkich wersji bilansu  wskazują na brak przekroczeo wartości stężenia 

odpowiadającego granicznej wartości tzw. dobrego stanu wód, która wynosi 0,4 mg/dm3. W 

wielu przekrojach obliczeniowych wartości stężeo odpowiadają wartościom dla stanu bardzo 

dobrego (< 0,2 mg/dm3). 
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Rysunek 14. Profil hydrochemiczny Mieni- stężenia wskaźników zanieczyszczeo 
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Rysunek 15. Profil hydrochemiczny Mieni- chłonnośd cieku 
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Przedstawione na rysunkach 11 i 12 profile hydrochemiczne rzeki Mieni, obrazują zmiennośd 

stężeo i chłonności zanieczyszczeo wzdłuż cieku. Dzięki zastosowaniu symboliki dla 

poszczególnych rodzajów przekroi bilansowych oraz opisaniu dopływów, możliwa jest 

obserwacja wpływu poszczególnych rodzajów użytkowania wód oraz układu sieci rzecznej na 

zmiany stężeo i chłonności w Mieni. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie chłonności 

cieku dla wszystkich analizowanych wskaźników zanieczyszczeo  BZT5, Nog, Pog) na całej 

długości. W odniesieniu do chłonności rzeki Mieni obserwowanej na profilu 

hydrochemicznym w zakresie analizowanych zanieczyszczeo, największy wzrost odnotowano 

w ujściu dopływów: Dopływu z Jez. Łąkie, Młynarki, Dopływu spod Kłokocka. Zrzuty ścieków 

do Mieni powodują spadek chłonności cieku.  

Opisany w części metodycznej pracy  pkt 3.3  sposób kalibracji modelu jakościowego wód 

powierzchniowych, polegający na zaczytaniu wprost do aplikacji obliczeniowej danych 

o stężeniach zanieczyszczeo w przekrojach bilansowych stanowiących punkty monitoringu 

jakościowego wód powierzchniowych, pozwolił na wskazanie na profilach hydrochemicznych 

odchyleo między danymi rzeczywistymi  pomierzonymi , a obliczonymi przez aplikację. 

Spowodowane jest to w głównej mierze niejednorodnością danych wejściowych do bilansu 

jakościowego  dane hydrologiczne, z monitoringu jakościowego i dane o użytkowaniu wód  

oraz często ich nie najwyższą jakością  dane o użytkowaniu w znacznej większości stanowią 

wartości określone w pozwoleniach wodnoprawnych, również dla bilansu rzeczywistego  

oraz w zakresie jakości odprowadzanych ścieków  dane literaturowe , a także brakiem 

możliwości uwzględnienia w bilansie statycznym procesów samooczyszczania wód. 

Wynikami bilansu jakościowego wód powierzchniowych są również przedstawione na 

wykresach słupkowych ładunki zanieczyszczeo dla przekroi monitoringu jakościowego wód 

powierzchniowych. Wykresy przedstawiają wartości wyrażone w Mg/ rok: 

 Ładunków całkowitych  Lc  - ładunki całkowite zanieczyszczeo w przekroju 

monitoringowym, 

 Ładunków wejściowych  LcWej  - ładunki całkowite zanieczyszczeo na wejściu do 

zlewni monitoringowej (zlewni ograniczonej dwoma przekrojami monitoringu 

jakościowego wód  z poprzedniej zlewni monitoringowej, 

 Ładunków z depozycji atmosferycznej (Ldep) - ładunki pochodzące z depozycji 

atmosferycznej trafiające do wód poprzez spływ powierzchniowy ze zlewni, 

 Ładunków obszarowych  Lob  - ładunki zanieczyszczeo obszarowych  rolnictwo, 

rozproszone zanieczyszczenia komunalne, ew. inne zanieczyszczenia generowane 

w zlewni, nie ujęte w źródłach punktowych zanieczyszczeo, np. nielegalne zrzuty 

ścieków , 

 Ładunków punktowych  Lp  - ładunki zanieczyszczeo wprowadzane punktowo do 

cieków i do ziemi  zrzuty ścieków uwzględnione w warstwie zrzutów przyjętej do 

bilansowania). 
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Suma ładunków z depozycji atmosferycznej, obszarowych i punktowych równa jest wielkości 

ładunku ogólnego produkowanego w zlewni monitoringowej. Powyższe można przedstawid 

za pomocą wzoru: 

Ldep + Lob + Lp = Lc - LcWej 

Zdarza się, że wartości ładunków zanieczyszczeo obszarowych  Lob  na wykresach przyjmują 

wartości ujemne. Spowodowane jest to sposobem obliczeo poszczególnych składowych 

bilansu jakościowego, przyjętym za opracowaniem „Metodyka opracowywania warunków 

korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni”, Pro-Woda 

Warszawa, 2008, stanowiącym obecnie w Polsce podstawę metodyczną bilansowania 

zasobów wodnych i formułowania warunków korzystania z wód. 

Poniżej przedstawiono wykresy słupkowe dla wybranych przekroi monitoringu jakości wód 

powierzchniowych analizowanych w zlewni Mieni, przedstawiające obliczone ładunki 

zanieczyszczeo na podstawie stężeo średnich pomierzonych w 2011 r., dla wersji bilansu wg 

pozwoleo wodnoprawnych. 

 

 

Rysunek 16. Ładunki zanieczyszczeo w przekroju monitoringu jakościowego Maliszewo na Mieni 
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Rysunek 17. Ładunki zanieczyszczeo w przekroju monitoringu jakościowego na Mieni- ujście do Wisły 

Wartości ujemne ładunków zanieczyszczeo obszarowych obserwowane w przekroju 

monitoringowym ujście do Wisły na Mieni, spowodowane są prawdopodobnie 

występującymi intensywnymi procesami samooczyszczania wód na tym odcinku cieku. 

Wartości stężeo zanieczyszczeo pomierzonych w przypadku BZT5 i Nog są niższe niż w 

poprzednim przekroju monitoringowym, dlatego przyrost ładunku zanieczyszczeo w 

analizowanej zlewni monitoringowej jest ujemny. Wartośd ładunku trafiającego do wód z 

zanieczyszczeo obszarowych  Lob  obliczana jest jako różnica przyrostu ładunku w zlewni 

monitoringowej oraz sumy ładunków punktowych  Lp  i ładunków zanieczyszczeo z depozycji 

atmosferycznej (Ldep): 

Lob = Lc - LcWej - (Lp + Ldep) 

W związku ujemnymi wartościami przyrostu ładunku w zlewni monitoringowej zamkniętej 

przekrojem monitoringowym- ujście Mieni do Wisły, ładunki zanieczyszczeo obszarowych w 

analizowanym przekroju osiągają ładunki ujemne. 

 

Wnioski z bilansu jakościowego wód powierzchniowych 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego wód powierzchniowych stwierdza 

się, że w zlewni Mieni nie występują problemy z jakością wód powierzchniowych  w zakresie 

analizowanych wskaźników zanieczyszczeo . W związku z brakiem przekroczeo 

dopuszczalnych stężeo zanieczyszczeo w ciekach, nie ma podstaw wprowadzenia 

dodatkowych ograniczeo w korzystaniu z wód  w analizowanym zakresie  w dokumencie 

warunków dla zlewni Mieni.  
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4.4. Ocena stanu i ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP 

W związku z koniecznością wskazania ograniczeo w korzystaniu z wód w zlewni Mieni, 

przeanalizowano obecny stan JCWP oraz stan wskazany w Programie wodno-

środowiskowym kraju, na etapie wytypowania zlewni Mieni jako właściwej do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni.  

Obecny stan wód przedstawiono na podstawie oceny stanu dokonanej przez GIOŚ dla okresu 

2010- 2012  JCWP rzeczne  oraz oceny stanu wód powierzchniowych stojących w okresie 

2008- 2012 dostępnej na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy. Wyniki oceny stanu dla 9 JCWP rzecznych i 3 JCWP jeziornych w 

zlewni Mieni przedstawiono w poniższej tabeli, wraz z informacją nt. oceny ryzyka 

nieosiągnięcia przez poszczególne JCWP celów środowiskowych. 

W opracowanym w 2010 r. Programie wodno- środowiskowym kraju stan wszystkich 9 JCWP 

rzecznych wskazano jako zły, natomiast stan dwóch JCWP jeziornych jako zły, a jednej JCWP 

jeziornej jako dobry. Niestety brak jest informacji o ocenach cząstkowych poszczególnych 

elementów podlegających ocenie.  

Ostatnia ocena stanu wykazała 8 JCWP rzecznych w złym stanie. Zły stan JCWP 

spowodowany był każdorazowo stanem lub potencjałem ekologicznym niższym od dobrego, 

a w dwóch JCWP jednocześnie oceną stanu chemicznego poniżej dobrego. W 3 JCWP ocena 

elementów biologicznych wykazała klasę poniżej II, a w 2 JCWP był to element decydujący o 

ogólnej ocenie stanu. Dla 5 JCWP przyczyną określenia stanu/ potencjału ekologicznego 

poniżej dobrego, były odnotowane przekroczenia w ocenie stanu elementów fizyko- 

chemicznych jakości wody. 

Ocena stanu JCWP jeziornych w zlewni Mieni wskazuje na ich zły stan, spowodowany złym 

stanem elementów biologicznych, jak również elementów fizyko- chemicznych. Stanu 

chemicznego wód JCWP jeziornych nie badano. 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że występują przekroczenia granicznych 

wartości dobrego stanu wód dla elementów fizykochemicznych jakości wody, nie 

potwierdzone wynikami bilansu jakościowego wód w ramach niniejszej pracy  obecna 

analiza dotyczyła wyłącznie 2011 r. w zakresie wskaźników: BZT5, Nog i Pog). Wprowadzenie 

warunkami korzystania z wód dla regionu wodnego ograniczeo dot. odprowadzania ścieków, 

powinno wpłynąd na poprawę stanu wód w tym zakresie. 

Przyczyną wskazanych przekroczeo w zakresie oceny elementów biologicznych mogą byd 

zarówno zmiany elementów hydromorfologicznych, jak również fizykochemicznych.  

W zakresie oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody celów środowiskowych, 4 JCWP rzeczne 

oraz 2 JCWP jeziorne w zlewni Mieni zostały wskazane jako zagrożone. 
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NAZWA JCWP 
RZECZNEJ 

Kod JCWP 
KLASA 
BIOL 

KLASA 
HYDM 

KLASA 
FIZY 

KLASA 
SSS 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

STAN 
JCWP 

Ocena 
stanu wg 
PWŚK 

Ocena ryzyka 
wg PWŚK 

Mieo od wypływu z jez. 
Skępskiego Małego do 
dopł. z Głodowa 

PLRW200017279476 II II II PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY zły zagrożona 

Dopływ z jez. 
Konotopskiego 

PLRW20001727948 III II II  UMIARKOWANY DOBRY ZŁY zły niezagrożona 

Dopływ spod Kłokocka PLRW2000172794929 III II PPD  UMIARKOWANY DOBRY ZŁY zły niezagrożona 

Dopł. spod Jankowa PLRW200017279494   PPD  SŁABY DOBRY ZŁY zły niezagrożona 

Dopływ z jez. 
Sarnowskiego 

PLRW2000182794212   II  UMIARKOWANY PSD ZŁY zły niezagrożona 

Dopływ z Franciszkowa PLRW2000182794214   II  DOBRY DOBRY DOBRY zły niezagrożona 

Mieo od dopł. spod 
Jankowa do ujścia 

PLRW200019279499 IV II II II SŁABY DOBRY ZŁY zły zagrożona 

Mieo od wypływu z jez. 
Likieckiego do wypływu 
z jez. Skępskiego 
Małego 

PLRW20002327943 II II PPD PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY zły zagrożona 

Mieo od dopł. z 
Głodowa do dopł. spod 
Jankowa 

PLRW200024279493  II PPD II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY zły zagrożona 

Objaśnienia: 
KLASA BIOL - klasa elementów biologicznych 
KLASA HYDM - klasa elementów hydromorfologicznych 
KLASA FIZY - klasa elementów fizykochemicznych  grupa 3.1 - 3.5) 
KLASA SSS - klasa elementów specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) 
PSD - poniżej stanu dobrego; PPD - poniżej potencjału dobrego 
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NAZWA JCWP JEZIORNEJ Kod JCWP 
ROK 

OCENY 
KLASA 
BIOL 

KLASA 
FIZY 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

STAN JCWP 
Ocena 

stanu wg 
PWŚK 

Ocena ryzyka 
wg PWŚK 

Sarnowskie (Radziochy) PLLW20062 2011 III PSD UMIARKOWANY brak oceny ZŁY dobry niezagrożona 

Łąkie PLLW20063 2008 IV PSD SŁABY brak oceny ZŁY zły zagrożona 

Skępskie Wielkie PLLW20066 2012 V PSD SŁABY brak oceny ZŁY zły zagrożona 

 
Objaśnienia: 
KLASA BIOL - klasa elementów biologicznych 
KLASA FIZY - klasa elementów fizykochemicznych  
PSD - poniżej stanu dobrego; PPD - poniżej potencjału dobrego 
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5. Sformułowanie szczegółowych wymagao, 

ograniczeo i priorytetów w korzystaniu z zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych zlewni rzeki 

Mieni 

 

Warunki korzystania z wód są jednym z głównych narzędzi planistycznych 

w gospodarowaniu wodami w Polce. Za „Metodyką opracowania warunków korzystania 

z wód regionu wodnego i z wód zlewni” Pro-Woda 2008 r. przyjmuje się, że podstawowym 

celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni rzecznej jest: 

- stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, 

a w szczególności Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz Programu 

wodno-środowiskowego kraju;  

- określenie uwarunkowao i ograniczeo dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleo wodnoprawnych;  

- określenie uwarunkowao i ograniczeo dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Ustawa Prawo wodne w Art. 115 wskazuje zawartośd warunków korzystania z wód 

regionu wodnego, która jednocześnie wymagana jest przy sporządzaniu warunków 

korzystania z wód zlewni  Art. 116, ust. 2 : 

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

3  ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, w szczególności w zakresie: 

- poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 

ziemi lub do urządzeo kanalizacyjnych, 

Warunki korzystania z wód opracowywane są dla wszystkich regionów wodnych oraz dla 

zlewni, dla których w wyniku ustaleo Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza 
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konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich 

ilości i jakości w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.  

W Programie wodno- środowiskowym kraju, a tym samym w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły, zlewnia Mieni została wskazana do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, 

w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po 

ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z zapisami Art. 125 Ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód są nadrzędne 

względem wydawanych pozwoleo wodnoprawnych. Ustalenia warunków mogą spowodowad 

odmowę wydania, cofnięcie lub ograniczenie dopuszczonego pozwoleniem wodnoprawnym 

użytkowania wód bez odszkodowania. 

W związku z powyższym dokonano analizy wszystkich form korzystania z wód, na które 

konieczne jest pozyskanie pozwoleo wodnoprawnych. 

Zgodnie z Art. 122 Ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem zapisów Art. 124, pozwolenie 

wodnoprawne jest wymagane na: 

1) szczególne korzystanie z wód  wykraczające poza korzystanie powszechne lub 

zwykłe : 

 pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych 

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

 przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych 

 piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych  

 korzystanie z wód do celów energetycznych 

 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu 

 wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także 

wycinanie roślin z wód lub brzegu  jeśli czynności te nie są związane z utrzymaniem 

wód, szlaków żeglownych lub z remontem urządzeo wodnych ;  

2) regulacje wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do 

wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, 

3) wykonanie urządzeo wodnych, 

4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód, 

5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, 

6) piętrzenie wody podziemnej, 

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla 

wód leczniczych, 

8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, 

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, 



„Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo 
w korzystaniu z wód” 

69 
 

10) wprowadzanie do urządzeo kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.  

Ad. 1) W zakresie szczególnego korzystania z wód  wykraczającego poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe  skomentowano poniżej poszczególne formy korzystania w zakresie 

uwzględnienia ograniczeo w tym użytkowaniu w projekcie rozporządzenia dla zlewni Mieni: 

 poborów oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych - 

ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego, 

konieczności nieprzekraczania eksploatacji dostępnych do zagospodarowania 

zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i podziemnych,  

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - konieczności zachowania 

odpowiedniego stanu wód  niepogarszania stanu wód  w wyniku odprowadzania 

ścieków w zlewni, 

 przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych - z uwagi na brak 

zidentyfikowania wymienionych oddziaływao antropogenicznych w zlewni, które 

w sposób znaczący wpływałyby na stan zasobów wodnych i decydowały 

o zagrożeniu osiągnięcia przez wody dobrego stanu, zagadnieo tych nie 

uwzględniono w opracowanym projekcie rozporządzenia, 

 piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych - zagadnienie 

piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych uwzględniono w projekcie 

rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania z wód regionu wodnego, nie 

są zatem powtarzane w projekcie rozporządzenia dla zlewni; zagadnienia 

retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych nie uwzględniono 

w opracowanym projekcie rozporządzenia z uwagi na brak negatywnego wpływu 

zagadnienia na stan zasobów wodnych. W przypadku rozpatrywania 

retencjonowania wód w kontekście prowadzonej gospodarki na stawach rybnych 

 zwłaszcza na stawach karpiowych , zawarto w projekcie rozporządzenia 

odpowiednie ograniczenia dot. konieczności zachowania przepływu 

nienaruszalnego poniżej miejsc ujmowania wód na potrzeby tego sektora 

gospodarki, 

 korzystanie z wód do celów energetycznych - ograniczenia wynikające z konieczności 

zachowania przepływu nienaruszalnego, konieczności nieprzekraczania eksploatacji 

dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód 

powierzchniowych, 

 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; wydobywanie z wód kamienia, 

żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu- 

z uwagi na brak zidentyfikowania wymienionych oddziaływao antropogenicznych 

w zlewni, które w sposób znaczący wpływałyby na stan zasobów wodnych 

i decydowały o zagrożeniu osiągnięcia przez wody dobrego stanu, zagadnieo tych 

nie uwzględniono w opracowanym projekcie rozporządzenia; 



„Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo 
w korzystaniu z wód” 

70 
 

Ad. 2) Regulacje wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mająca wpływ na warunki przepływu wody - zagadnienie regulacji wód uwzględniono 

w sposób wyczerpujący w projekcie rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania 

z wód regionu wodnego, nie są zatem powtarzane w projekcie rozporządzenia dla zlewni; 

zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki 

przepływu wody- zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania 

z wód, z uwagi na wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, 

pkt 3): ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, 

Ad. 3) Wykonanie urządzeo wodnych - zagadnienie uwzględniono w sposób wyczerpujący 

w projekcie rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania z wód regionu wodnego, 

nie są zatem powtarzane w projekcie rozporządzenia dla zlewni, 

Ad. 4) Rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód 

- zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania z wód, z uwagi 

na wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, pkt 3 : 

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, 

Ad.5) Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej - zagadnienie 

uwzględniono w sposób wyczerpujący w projekcie rozporządzenia wprowadzającego 

warunki korzystania z wód regionu wodnego, nie są zatem powtarzane w projekcie 

rozporządzenia dla zlewni, 

Ad.6) Piętrzenie wody podziemnej - z uwagi na brak zidentyfikowania wymienionego 

oddziaływania antropogenicznego w zlewni, które w sposób znaczący wpływałoby na stan 

zasobów wodnych i decydowało o zagrożeniu osiągnięcia przez wody dobrego stanu, 

zagadnienia nie uwzględniono w opracowanym projekcie rozporządzenia, 

Ad.7) Gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla 

wód leczniczych - zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania 

z wód, z uwagi na wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, 

pkt 3): ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, 

Ad.8) Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych - z uwagi 

na brak zidentyfikowania wymienionych oddziaływao antropogenicznych w zlewni, które 

w sposób znaczący wpływałyby na stan zasobów wodnych i decydowały o zagrożeniu 

osiągnięcia przez wody dobrego stanu, zagadnieo tych nie uwzględniono w opracowanym 
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projekcie rozporządzenia, 

Ad.9) Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów - nie 

zidentyfikowano wymienionego działania w zlewni. Należy nadmienid, iż działanie to ma na 

celu poprawę stanu wód powierzchniowych, poprzez inaktywację związków biogennych 

zgromadzonych głównie w osadach dennych zbiorników wodnych, zatem stosowane zabiegi 

wprowadzania do wód tych substancji, są raczej działaniem pozytywnym w kontekście 

konieczności osiągnięcia przez wody dobrego stanu. 

Ad.10) Wprowadzanie do urządzeo kanalizacyjnych, będących własnością innych 

podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 - 

zagadnienie wykraczające poza obszar regulowany warunkami korzystania z wód, z uwagi na 

wskazanie ustawowe zakresu wprowadzanych ograniczeo  Art. 115, ust. 1, pkt 3 : 

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

 

Na podstawie dokonanej analizy dokumentów planistycznych i merytorycznych oraz 

wyników bilansowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Mieni, 

stwierdza się koniecznośd wprowadzenia ograniczeo i innych działao w korzystaniu z wód 

zlewni dla osiągnięcia celów środowiskowych przez części wód, w następującym zakresie: 

- weryfikacja wielkości użytkowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

udzielonych w pozwoleniach wodnoprawnych, do rzeczywistego poziomu 

użytkowania, 

- ograniczenie wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych, w przypadku 

stwierdzenia po przeprowadzonej weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych 

występowania deficytów zasobów tych wód. 

 

Poniżej przedstawiono propozycje  szczegółowych wymagao, ograniczeo i priorytetów 

w korzystaniu z wód do wprowadzenia rozporządzeniem ustalającym warunki korzystania 

z wód zlewni Mieni, uwzględniające przedstawione powyżej główne zagadnienia. Każda 

z propozycji została poprzedzona analizą możliwości jej wprowadzenia rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Gdaosku, również pod kątem istniejących uwarunkowao formalno- 

prawnych. 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Mieni proponuje się następujące 

priorytety w korzystaniu z wód, zgodne z priorytetami ustanowionymi dla regionu wodnego 

Dolnej Wisły: 
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1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe, 

2) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych 

w stanie niepogorszonym, 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  

4) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa. 

Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 

występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej 

niż jednego użytkownika, przy czym o wyższości priorytetu decyduje niższa pozycja liczbowa. 

 

Nie znaleziono przesłanek, wskazujących na koniecznośd zmiany kolejności priorytetów 

w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Mieni.  

 

Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód wynikają przede wszystkim z celów 

środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Dokonane analizy na poziomie zlewni wskazały jakie ograniczenia należy wprowadzid 

w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, aby wspomóc realizację założeo 

przytoczonego dokumentu planistycznego. Oczywiście wskazując wymagania, ograniczenia 

i priorytety w korzystaniu z zasobów wód w zlewni, należy uwzględnid zapisy rozporządzenia 

wprowadzającego warunki korzystania z wód w regionie wodnym. W niniejszej pracy 

uwzględniono projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdaosku w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły z dnia 24.09.2013 r. W przypadku zmiany 

zapisów w ostatecznej wersji rozporządzenia dla regionu wodnego, trzeba dokonad analizy 

konieczności zmian zapisów rozporządzenia dla zlewni.  

 

Zgodnie z „Procedurą ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni” 

 Kancelaria Radców Prawnych CIC, Kraków 2010 r.): 

„Wskazad równie  nale y,  e ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone w warunkach 

korzystania z wód zlewni winny byd albo dalej idące ni  te, które znalazły się w warunkach 

dla wód regionu albo takie, które w warunkach dla wód regionu nie występują. Warunki dla 

wód zlewni nie powinny powtarzad w tej materii zapisów warunków dla regionu wodnego, 

ale rozszerzad je lub uzupełniad.” 

 

W związku z wymaganiem wskazanym w art. 116 ust. 2  Ustawy Prawo wodne, iż warunki 

korzystania z wód zlewni zawierają odpowiednio dane o których mowa w art. 115 ustawy, tj. 

m.in. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz biorąc pod uwagę powyższe zapisy 

dot. nie powtarzania zapisów rozporządzenia dla regionu wodnego, w projekcie warunków 

umieszczono następujący zapis dot. priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni: 

§ X. 1. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Mieni stosuje się priorytety 
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ustanowione w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

W zlewni Mieni nie znaleziono przesłanek świadczących o konieczności różnicowania 

priorytetów w korzystaniu z wód w stosunku do tych przyjętych w regionie wodnym. Zlewnia 

pod względem sposobu zagospodarowania, występujących walorów przyrodniczych, czy też 

innych lokalnych charakterystyk nie odbiega znacząco od tych zmiennych dla regionu 

wodnego. 

 

Wymagania i ograniczenia w odniesieniu do przepływu nienaruszalnego 

W projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego zawarto propozycje zapisów w odniesieniu 

do wymogu zachowania w ciekach przepływu nienaruszalnego: 

 

§5. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku, w wyniku korzystania z wód, nie był 

zmniejszany poni ej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 

nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrze eniem § 10.1 

2. Wielkośd przepływu nienaruszalnego nie mo e byd ni sza od wielkości obliczonej zgodnie 

z metodą wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Ustalenia te obowiązują do czasu 

opracowania metody szacowania przepływu środowiskowego. 

 

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od konieczności 

zachowania przepływu nienaruszalnego określonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do wartości 

nie mniejszej ni  50% pod warunkiem zachowania wypełnienia koryta cieku . 

 

2. Przy ustalaniu w pozwoleniu wodnoprawnym wymagao wynikających z konieczności 

zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz 

wartości przepływu nienaruszalnego równie  jednoznacznego sposobu jego realizacji. 

 

Podstawą sporządzenia warunków korzystania z wód dla zlewni Mieni są wyniki 

przeprowadzonego bilans wodnogospodarczego wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wyniki dynamicznego bilansu ilościowego wód powierzchniowych wskazują na deficyty tych 

zasobów w zlewni Mieni, czyli świadczą o sczerpywaniu przepływu nienaruszalnego. 

Zachowanie przepływu nienaruszalnego jest natomiast podstawowym warunkiem 

osiągnięcia przez jednolite części wód dobrego stanu. Wobec powyższego, proponuje się 

w zlewni Mieni wprowadzid warunkami korzystania z wód zlewni, następujące wymagania 

i   ograniczenia związane z koniecznością zachowania przepływu nienaruszalnego: 

 

§X. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku, w wyniku korzystania z wód, nie był 

zmniejszany poni ej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 

nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrze eniem § Y. 

2. Wielkośd przepływu nienaruszalnego nie mo e byd ni sza od wielkości obliczonej dla 
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danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z zastosowaniem aplikacji do bilansowania zasobów 

wód w zlewni Mieni, będącej w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku. 

 

§ Y. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od konieczności zachowania 

przepływu nienaruszalnego do wartości nie mniejszej ni  50% wartości tego przepływu, gdy 

jest to uzasadnione potrzebami społecznymi, lub gospodarczymi, zaś pozytywne efekty dla 

społeczeostwa związane z ochroną zdrowia i zrównowa onym rozwojem przewa ają nad 

korzyściami środowiskowymi utraconymi w następstwie tych działao, a ostatnia ocena 

elementów biologicznych danej JCWP zrealizowana w ramach Paostwowego Monitoringu 

Środowiska, wskazuje na co najmniej dobry stan wód. Odstępstwo to dotyczy wyłącznie 

istniejących ujęd wód powierzchniowych. 

2. Odstępstwo wskazane w ust. 1 musi byd monitorowane przez organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością przynajmniej raz w roku po dokonaniu oceny 

stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pogorszenie oceny elementów 

biologicznych danej JCWP poni ej wartości odpowiadającej dobremu stanowi wód jest 

podstawą ograniczenia ilości poboru wód powierzchniowych dopuszczonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym do poziomu nie powodującego zczerpywania przepływu nienaruszalnego 

poni ej miejsca ujmowania wód. 

3. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęd wody muszą umo liwiad zachowanie 

przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

 

Propozycja powyższych zapisów wynika z jednej strony z konieczności zachowania przepływu 

nienaruszalnego, natomiast z drugiej strony ze względu na koniecznośd umożliwienia 

użytkowania wód zlewni w postaci poborów.  

Obecnie w Polsce brak jest prawnego ustanowienia metodyki określania przepływów 

nienaruszalnych, wobec czego proponuje się dla potrzeb bilansów wodnogospodarczych 

stosowanie przepływów nienaruszalnych ustalanych według kryterium hydrobiologicznego 

obliczonych zgodnie z metodyką H. Kostrzewy. 

Metoda ta powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku i jest powszechnie stosowana 

w Polsce w regionach wodnych i zlewniach na potrzeby opracowania warunków korzystania 

z wód.  

Uproszczona metoda H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 

parametryczna  przewiduje obliczenie przepływu nienaruszalnego z funkcji przepływów 

niskich wg wzoru: 

Qn= k · SNQ 

jednak Qn ≥ NNQ 

gdzie:  

SNQ – przepływ średni niski  naturalny  [m3/s],  
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NNQ - przepływ najniższy  naturalny  [m3/s], 

k – współczynnik przyjmujący wartości 0,5 – 1,52 

 

Współczynnik k w równaniu zależny jest od typu hydrologicznego rzeki i wielkości zlewni. 

Największe wartości współczynnika przyjmują rzeki górskie o małych zlewniach, 

a najmniejsze duże rzeki o powierzchni zlewni powyżej 2,5 tys. km2.  

Dla rzek nizinnych o małych zlewniach współczynnik ten osiąga wartośd 1,0.  

Typ hydrologiczny rzeki obliczany jest na podstawie stosunku przepływu SSQ 

(naturalizowanego) w przekroju obliczeniowym i powierzchni zlewni tego przekroju, wg 

wzoru: 

q=SSQ/A [dm3/s*km2] 

 

Zapowiadane opracowanie metody szacowania przepływu środowiskowego, powinno 

pozwolid w przyszłości na określenie sposobu liczenia wartości przepływów nienaruszalnych, 

mającego umocowanie w prawie. Do tego czasu zaleca się stosowanie w/w metody 

H. Kostrzewy wraz z dopuszczeniem ew. odstępstw od konieczności zachowania konkretnej 

wartości przepływu nienaruszalnego, z uwzględnieniem konieczności zachowania dobrego 

stanu ekologicznego wód. Dopuszcza się stosowanie odstępstw z uwagi na trwające dyskusje 

dot. niskiej pewności stosowania ogólnopolskiej metody obliczania przepływu 

nienaruszalnego, bez dokonania analizy konkretnych uwarunkowao lokalnych 

w planowanym miejscu korzystania z wód.  

Zaproponowany zapis określania wartości przepływu nienaruszalnego na podstawie aplikacji 

do bilansowania zasobów wód w zlewni Mieni, będącej w posiadaniu Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdaosku, spowodowany jest koniecznością zachowania jednolitości 

obliczeo stosowanych przez użytkowników wód w analizowanej zlewni. Pozostawienie 

dobrowolności wyboru okresu wielolecia do wyliczenia wartości przepływów SSQ i SNQ 

stanowiących elementy wzorów obliczeniowych w metodzie H. Kostrzewy, spowoduje 

różnice w wielkościach przepływu nienaruszalnego określonych przez poszczególnych 

użytkowników. Problematyczne jest również pozyskiwanie tej informacji przez 

użytkowników wód, z uwagi na wysokie koszty zakupu danych hydrologicznych. Należy 

również podkreślid fakt, iż wartości SSQ i SNQ powinny byd wartościami naturalizowanymi, 

co wydaje się niemożliwe do określenia przez użytkowników wód. Wykorzystanie dostępnej 

aplikacji do określania wartości przepływu nienaruszalnego w poszczególnych przekrojach na 

ciekach w zlewni Mieni pozwoli zachowad jednorodnośd w tym zakresie.  

Dopuszczenie odstępstwa w odniesieniu do obowiązku zachowania przepływu 

nienaruszalnego w ciekach dla istniejących ujęd wód w przypadku co najmniej dobrego stanu 

elementów biologicznych JCWP i obecności uzasadnionych potrzeb społecznych lub 

gospodarczych, pozwoli na dotychczasowy sposób użytkowania wód powierzchniowych 

ujęciami wód. Nakłada to jednak na organy wydające pozwolenia wodnoprawne obowiązek 

dokonywania monitorowania wpływu przedmiotowego użytkowania wód z odpowiednią 

częstotliwością, wynikającą z częstotliwości dokonywania przez GIOŚ oceny stanu wód, która 
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realizowana jest co trzy lata. Z uwagi na brak informacji o planowanej dacie wejścia w życie 

rozporządzenia ustalającego warunki korzystania z wód w zlewni Mieni, nie ma możliwości 

wprowadzenia konkretnego harmonogramu dokonywania tej weryfikacji. Dostęp organów 

wydających pozwolenia wodnoprawne do informacji o stanie wód z Paostwowego 

Monitoringu Środowiska powinien zostad uregulowany na etapie wprowadzenia warunków 

korzystania z wód zlewni, poprzez podpisanie odpowiednich porozumieo między RZGW 

w Gdaosku, a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Proponuje się docelowo aby 

RZGW przekazywało informacje o ocenie stanu JCWP organom właściwym do wydania 

pozwoleo wodnoprawnych w zlewni Mieni, po ich otrzymaniu bezpośrednio z GIOŚ lub za 

pośrednictwem KZGW w Warszawie. Ścieżka ta wymaga formalnego ustalenia między 

zainteresowanymi stronami i z przyczyn formalnych nie może byd na tym etapie wskazane 

konkretne rozwiązanie, a jedynie propozycja.   

 

Zaproponowana forma ograniczenia korzystania z wód w zlewni Mieni jest odmienna od 

propozycji wskazanej w projekcie warunków dla regionu wodnego, dlatego spełniony został 

warunek niepowtarzania zapisów rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania 

z wód dla regionu wodnego. Zapisy rozporządzenia dla regionu Dolnej Wisły dot. przepływu 

nienaruszalnego, niezmienione zapisami rozporządzenia dla zlewni Mieni obowiązują 

również w tej zlewni, bez konieczności  a wręcz niemożliwości  ich powtarzania: 

 

§5. 2. Wielkośd przepływu nienaruszalnego nie mo e byd ni sza od wielkości obliczonej 

zgodnie z metodą wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Ustalenia te obowiązują do 

czasu opracowania metody szacowania przepływu środowiskowego. 

 

§ 10. 2. Przy ustalaniu w pozwoleniu wodnoprawnym wymagao wynikających z konieczności 

zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz 

wartości przepływu nienaruszalnego równie  jednoznacznego sposobu jego realizacji. 

 

Ograniczenia w odniesieniu do wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych 

W projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego zawarto propozycje następujących 

zapisów celowych do wprowadzenia w zlewni Mieni: 

 

§ 11.  Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie mo e powodowad 

przekwalifikowania  adnego elementu stanu lub potencjału wód odbiornika do gorszego. 

 

§ 12. Wprowadzanie ścieków do jezior, cieków naturalnych lub urządzeo wodnych będących 

dopływami tych jezior mo liwe jest wyłącznie w przypadku gdy dopływ ścieków następuje 

w czasie nie krótszym ni  24 godz. przy zachowaniu łącznie następujących warunków: 

 ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, 

 nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 

czasu dopływu do jeziora. 
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§ 14. W przypadku wprowadzania ścieków do wód o stanie ni szym od dobrego nie ma 

zastosowania przepis art. 41 ust. 6 ustawy. 

 

Powyższe zapisy będą obowiązywad na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły, a więc 

również w zlewni Mieni. Jednocześnie w związku z obecnym stanem wód oraz uzyskanymi 

wynikami bilansu jakościowego wód powierzchniowych, nie ma potrzeby ani możliwości 

wprowadzenia w zlewni Mieni dodatkowych ograniczeo w zakresie odprowadzania ścieków, 

z uwagi iż obecny sposób gospodarowania w zlewni nie powoduje przekroczeo granicznych 

wartości dobrego stanu wód dla elementów fizykochemicznych jakości wody. 

 

Wymagania i ograniczenia w zakresie korzystania z wód podziemnych 

W projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego zawarto propozycje następujących 

zapisów dot. korzystania z wód podziemnych: 

 

§ 7. Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowały zmiany 

ilościowe polegające na systematycznym obni aniu się poziomu statycznego zwierciadła 

wody ani pogorszenie stanu chemicznego spowodowane dopływem wód zanieczyszczonych 

w tym wód zasolonych wynikające ze zmiany naturalnych warunków zasilania. 

 

§ 16. 1. Dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod warunkiem określonym w §7. 

2. Pobór wód podziemnych nie mo e przekraczad ilości dostępnych do zagospodarowania 

zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego. 

3. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią zasoby dyspozycyjne 

ustalone dla obszaru bilansowego. Je eli dla danego obszaru bilansowego nie zostały 

ustalone zasoby dyspozycyjne, dopuszcza się, do czasu ustalenia zasobów dyspozycyjnych, 

zasoby perspektywiczne. 

 

Powyższe zapisy są celowe do wprowadzenia w zlewni Mieni, dlatego zapisy rozporządzenia 

dla zlewni nie zmieniają ich. Proponuje się natomiast rozszerzenie zapisów w tym zakresie 

w następujący sposób:  

1. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w przypadku poboru na potrzeby 

inne ni : 

a  do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spo ycia oraz na cele komunalne, 

b  do produkcji artykułów  ywnościowych i farmaceutycznych  

wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku mo liwości wykorzystania w tym celu wód 

powierzchniowych. 

Powyższy zapis ma na celu ochronę zasobów wód podziemnych w zlewni Mieni, poprzez 
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zapobieganie nadmiernego wykorzystania zasobów wód podziemnych na cele nie 

wymagające jakości wody odpowiadającej wymaganiom wody pitnej. 

2. W przypadku eksploatowanych ujęd wód podziemnych uprawnienia do ich poboru wydaje 

się w oparciu o faktyczne zu ycie udokumentowane przez u ytkownika  pomiar poboru . 

Powyższy zapis pozwoli na urealnienie poziomu wykorzystania zasobów wód podziemnych 

w poszczególnych obszarach bilansowych z uwzględnieniem podziału na piętra wodonośne. 

Obecnie istnieją duże rozbieżności między wartościami zasobów wód podziemnych 

rozdysponowanymi w pozwoleniach wodnoprawnych, a faktyczną ilością ujmowanych wód 

podziemnych (patrz wyniki bilansu). Udokumentowanie przez użytkownika faktycznego 

zużycia wody dotyczy wszystkich użytkowników wód podziemnych, poza korzystającymi 

z wód w ramach zwykłego korzystania.   

3. Uprawnienia do poboru wód podziemnych przez u ytkownika nie mogą przekraczad 

udokumentowanego zapotrzebowania. 

Jw. Udokumentowane zapotrzebowanie z wód może obejmowad również plany rozwoju 

użytkownika związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie mo e 

ograniczad mo liwości korzystania z wód innych u ytkowników, posiadających wa ne 

pozwolenia wodnoprawne. 

Zapis chroniący przed nadmiernym rozdysponowaniem zasobów wód podziemnych 

w zlewni, a jednocześnie gwarantujący użytkownikom posiadającym pozwolenia 

wodnoprawne na ujmowanie wód podziemnych, dostępnośd przyznanych limitów zasobów.  

Zdecydowano się zrezygnowad z proponowanego pierwotnie zapisu rozporządzenia: 

Wielkośd poboru wód podziemnych nie mo e przekraczad ustalonych zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych dla poszczególnych pięter wodonośnych w obrębie obszaru 

bilansowego.  

Stwierdzono, że jest on powieleniem zapisu § 16 ust 2 projektu rozporządzenia dla regionu 

wodnego. Tym samym w rozporządzeniu dla zlewni Mieni wprowadzającym warunki 

korzystania z wód nie zasadne jest wskazywanie źródła informacji o stanie rezerw 

dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Powinno to byd wskazane 

w rozporządzeniu wprowadzającym warunki korzystania z wód regionu wodnego.  

 

Inne wymagania i  ograniczenia w zlewni rzeki Mieo 

Ze względu na koniecznośd wprowadzenia ograniczeo w korzystaniu z wód w zlewni Mieni, 

zaproponowano również dodatkowy zapis w projekcie rozporządzenia dla zlewni, mający 

formę nakazu przeprowadzenia czynności, niezbędnych dla wdrożenia w tej zlewni zapisów 
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rozporządzeo dla regionu wodnego Dolnej Wisły i dla zlewni Mieni. Są to obowiązki nałożone 

na organy wydające pozwolenia wodnoprawne, polegające na przeprowadzeniu przeglądu 

wydanych pozwoleo wodnoprawnych: 

§ X. 1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszalnego we wszystkich JCWP 

w zlewni Mieni, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w tej zlewni 

dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych, zgodnie 

z zasadami i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, 

w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie - wygaszenie pozwoleo 

wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód 

powierzchniowych; 

2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie - ograniczenie 

wartości dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania;  

3) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie - weryfikacja pozwoleo 

wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności zasobów wód 

powierzchniowych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2 oraz w § XX 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód powierzchniowych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 

realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku. 

§ XX. 1. Z uwagi na występujący deficyt zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w obszarze bilansowym wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa 

do ujścia  SCWP DW0803  organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w 

obrębie w/w obszaru bilansowego dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji 

pozwoleo wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i w zakresie zgodnym z wymaganiami 

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie - wygaszenie pozwoleo 

wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód 

podziemnych; 

2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie - ograniczenie 

wartości dopuszczalnych poboru wód podziemnych określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania; 

3) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie - weryfikacja pozwoleo 

wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności zasobów wód 
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podziemnych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 

realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku. 

3. Obszar bilansowy, w którym występuje deficyt zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ XXX. Organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w obrębie zlewni Mieni, 

poza obszarami bilansowymi wymienionymi w §XX, dokonają przeglądu i w razie potrzeby 

wygaszenia bądź weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych na pobór wód podziemnych 

w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w  ycie, zgodnie z zasadami i w 

zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.  

Proponowany zapis zmierza do przeprowadzenia przeglądu pozwoleo w obszarach gdzie 

stwierdzono na podstawie wyników bilansu wodnogospodarczego wód w zlewni Mieni, 

występowanie problemów w zakresie ilości wód, dla jak najszybszej poprawy stanu w tym 

zakresie.  

W ustawie Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.  w art. 136, ust. 2 został 

wskazany obowiązek dokonywania przez organ wydający pozwolenia wodnoprawne ich 

przeglądu co najmniej raz na cztery lata. Organy w różny sposób i w różnych terminach 

realizują przedmiotowy obowiązek, wobec czego niesposób określid kiedy i w jakim zakresie 

poszczególne organy w zlewni Mieni będą dokonywad przedmiotowego przeglądu. Dlatego 

wprowadzenie takiego obowiązku w rozporządzeniu dot. warunków korzystania z wód 

zlewni, należy traktowad jako rozszerzenie obowiązków tych organów w zakresie przeglądu 

pozwoleo, a nie jako ich powielenie. Zgodnie z zapisami w/w art. organ może z urzędu 

cofnąd lub ograniczyd pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania, jeśli taka zmiana 

konieczna jest dla osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z planu gospodarownaia 

wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wódnego lub 

z warunków korzystania z wód zlewni, co uzasadnione jest dodatkowo wynikami 

monitoringu wód  art. 136, ust. 1, pkt 7 . 

W trakcie realizacji przeglądu pozwoleo wodnoprawnych, organ będzie potrzebował szeregu 

informacji dot. korzystania z wód przez użytkowników. Pozyskanie tych danych umożliwia 

zapis art. 133 ustawy Prawo wodne, wskazujący, że w przypadku zmiany spsobu użytkowania 

wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego w drodze 

decyzji może nałożyd na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania m.in. 

ekspertyzy, na podstawie której może ograniczyd zakres korzystania z wód.  
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Propozycja w/w zapisu w rozporządzeniu dot. przeprowadzenia przeglądu pozwoleo 

wodnoprawnych spotyka się ze znacznym oporem przedstawicieli organów wydających 

pozwolenia wodnoprawne, tłumaczonym trudnościami personalnymi, finansowymi 

i czasowymi.  

Zdaniem wykonawcy, realizacja tego zadania jest pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia 

zapisów rozporządzeo, tym samym zapoczątkowaniem działao zmierzających do osiągnięcia 

celów środowiskowych. Pozostawienie wdrażania zapisów rozporządzeo dla regionu 

wodnego i dla zlewni poprzez powolne ich stosowanie dla użytkowników nowo 

pojawiających się w zlewni lub wnioskujących o wydanie pozwolenia wodnoprawnego po 

upłynięciu okresu obowiązywania poprzedniego pozwolenia oraz funkcjonowanie 

pozostałych użytkowników na dotychczasowych zasadach, niezgodnych z wymaganiami 

rozporządzeo, z góry skazuje plan osiągnięcia celów środowiskowych przez części wód na 

porażkę. Należy podkreślid koniecznośd dotrzymania terminów wyznaczonych do osiągnięcia 

zamierzonych celów środowiskowych- 2015 r., kolejno 2021 i w ostateczności 2027 r. 

Podkreślid należy również konsekwencje przedłużania terminów osiągnięcia przez części wód 

celów środowiskowych  nie dotyczy części wód z derogacjami czasowymi) - ogromne kary 

finansowe płacone przez Polskę. 

Stosowanie stopniowania realizacji zadao przeglądu pozwoleo wodnoprawnych w obszarach 

problematycznych spowodowane jest przede wszystkim stwierdzonym przewymiarowaniem 

dopuszczalnych wartości użytkowania wód w wydanych decyzjach administracyjnych. 

Weryfikacja użytkowania wód w zlewni w tym zakresie i pod kątem konieczności wygaszenia 

pozwoleo wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód, 

pozwoli na uzyskanie obrazu faktycznego poziomu rozdysponowania dostępnych do 

zagospodarowania zasobów wód w zlewni i tym samym zmniejszenie liczby JCWP i obszarów 

bilansowych, gdzie trzeba będzie wprowadzid ograniczenia w korzystaniu z wód przez 

użytkowników.  

W związku z powyższym podtrzymuje się propozycję pozostawienia w projekcie 

rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania z wód zlewni Mieni obowiązku 

przeprowadzenia przeglądu  i weryfikacji wydanych pozwoleo wodnoprawnych. 
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6. Opracowanie projektu warunków korzystania z wód 

zlewni rzeki Mieo 

 

 W wyniku przeprowadzonych prac i analiz zgodnie z zakresem niniejszej pracy 

wskazanym przez Zamawiającego, na postawie dyskusji z Zamawiającym oraz 

z przedstawicielami organów administracji samorządowej, użytkowników wód i po 

zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły i z uwagami przesłanymi do RZGW w Gdaosku, w ramach 

przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. planowanego przystąpienia Dyrektora RZGW 

do opracowania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo, zaproponowano poniższy 

projekt rozporządzenia. 

 

 

ROZPORZ DZENIE NR........ 

D REKTORA RE IONALNE O ZARZ DU  OSPODARKI WODNEJ w  daosku 

z dnia..... 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz. U. z 2012 

r., poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165  zarządza się, co następuje: 

 

DZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki korzystania z wód zlewni Mieni, obejmujące zlewnię 

rzeki Mieo o powierzchni 386 km2, zlokalizowaną w regionie wodnym Dolnej Wisły.  

2. Zlewnia Mieni składa się z 9 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych  JCWP , 

zagregowanych do 2 scalonych części wód powierzchniowych  SCWP .  

3. Zlewnia Mieni znajduje się w obszarze 1 jednolitej części wód podziemnych  JCWPd  

§ 2. Celem sporządzenia warunków jest ustalenie zasad wspomagających proces zarządzania 
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zasobami wodnymi i kształtowanie sposobu ich użytkowania w tym określenie: 

1  szczegółowych wymagao w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów 

środowiskowych; 

2)  priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  

3   ograniczeo w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze 

zlewni lub jej częściach albo dla wskazanych jednolitych części wód. 

§ 3. 1. Granicę zlewni Mieni wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

2. Zlewnię Mieni w podziale na JCWP przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

3. Zlewnię Mieni na tle JCWPd przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

DZIAŁ II 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

§4. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku, w wyniku korzystania z wód, nie był 

zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 

nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem § 8, pkt. 1. 

2. Wielkośd przepływu nienaruszalnego nie może byd niższa od wielkości obliczonej dla 

danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z zastosowaniem aplikacji do bilansowania zasobów 

wód w zlewni rzeki Mieo, będącej w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku. 

 

DZIAŁ III 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

§ 5. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Mieni stosuje się priorytety 

ustanowione w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 
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DZIAŁ IV 

Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

§ 6. Wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

powierzchniowych: 

1. Korzystanie z wód nie może powodowad redukcji przepływu w korycie cieku poniżej 

przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w § 4. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się odstępstwo od konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego 

do wartości nie mniejszej niż 50% wartości tego przepływu, gdy jest to uzasadnione 

potrzebami społecznymi lub gospodarczymi, zaś pozytywne efekty dla społeczeostwa 

związane z ochroną zdrowia i zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami 

środowiskowymi utraconymi w następstwie tych działao, a ostatnia ocena 

elementów biologicznych danej JCWP zrealizowana w ramach Paostwowego 

Monitoringu Środowiska, wskazuje na co najmniej dobry stan wód. Odstępstwo to 

dotyczy wyłącznie istniejących ujęd wód powierzchniowych. 

2. Odstępstwo wskazane w ust. 1 musi byd monitorowane przez organ właściwy do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości 

wykonywania oceny stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej JCWP w stosunku do ostatniej 

oceny, powodujące przekwalifikowanie JCWP do niższego stanu wód, jest podstawą 

ograniczenia ilości poboru wód powierzchniowych dopuszczonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym do poziomu nie powodującego sczerpywania przepływu 

nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania wód. 

3. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęd wody muszą umożliwiad zachowanie 

przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub 

odprowadzania ścieków nie może ograniczad możliwości korzystania z wód innych 

użytkowników, posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. 

 

§ 7. Wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie korzystania z wód podziemnych: 

1. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w przypadku poboru na 
potrzeby inne niż: 
a  do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

komunalne, 

b  do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku możliwości wykorzystania w tym celu 

wód powierzchniowych. 

2. W przypadku eksploatowanych ujęd wód podziemnych uprawnienia do ich poboru 
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wydaje się w oparciu o faktyczne zużycie udokumentowane przez użytkownika 

 wielkośd poboru). 

3. Uprawnienia do poboru wód podziemnych przez użytkownika nie mogą przekraczad 

udokumentowanego zapotrzebowania. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie 

może ograniczad możliwości korzystania z wód innych użytkowników, posiadających 

ważne pozwolenia wodnoprawne. 

 

DZIAŁ V 

Postanowienia koocowe 

§ 8. 1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszalnego we wszystkich 

JCWP w zlewni Mieni, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w tej zlewni 

dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych, zgodnie 

z zasadami i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, 

w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie pozwoleo 

wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód 

powierzchniowych; 

2) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 

wartości dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych określonych 

w pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania;  

3) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 

pozwoleo wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności 

zasobów wód powierzchniowych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2 

oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód powierzchniowych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 

realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku. 

§ 9. 1. Z uwagi na występujący deficyt zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w obszarze bilansowym wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa 

do ujścia  SCWP DW0803 , organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

w obrębie w/w obszaru bilansowego dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji 

pozwoleo wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i w zakresie zgodnym z wymaganiami 

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących terminach i zakresach: 



„Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo 
w korzystaniu z wód” 

86 
 

4) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie pozwoleo 

wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z wód 

podziemnych; 

5) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 

wartości dopuszczalnych poboru wód podziemnych określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania; 

6) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 

pozwoleo wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności 

zasobów wód podziemnych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 

realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku. 

3. Obszar bilansowy, w którym występuje deficyt zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 10. Organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w obrębie zlewni Mieni, 

poza obszarami bilansowymi wymienionymi w §9, dokonają przeglądu i w razie potrzeby 

wygaszenia bądź weryfikacji pozwoleo wodnoprawnych na pobór wód podziemnych 

w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie, zgodnie z zasadami 

i w zakresie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.  

§ 11. Warunki korzystania z wód zlewni nie naruszają wymogów i ograniczeo wynikających 

z warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, niezmienionych w tym 

rozporządzeniu. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mieo 
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Uzasadnienie Rozporządzenia Nr .....  

Dyrektora Regionalnego Zarządu  ospodarki Wodnej w  daosku  

z dnia .....  

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Mieni 

 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego wraz z warunkami korzystania z wód zlewni, 

w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., są podstawowymi dokumentami 

planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami. 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 warunki korzystania z wód zlewni ustala w drodze aktu prawa 

miejscowego dyrektor regionalnego zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 

pkt 1a. 

Warunki korzystania z wód zlewni powinny zostad sporządzone dla obszarów, dla których 

w wyniku ustaleo planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza konieczne jest 

określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu 

wód. 

W zlewni Mieni znajduje się 9 jednolitych części wód powierzchniowych  JCWP  rzecznych i 3 

JCWP jeziorne, z czego 4 JCWP rzeczne oraz 2 JCWP jeziorne zostały określone w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jako zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. 

W związku z powyższym uzasadnione jest wytypowanie zlewni Mieni do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni. 

Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zapisane w Rozporządzeniu 

w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły należy stosowad 

łącznie z zapisami Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Mieni. 
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Szczegółowe uzasadnienie treści rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód 

zlewni Mieni: 

 . Uzasadnienie dotyczące wymagao w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

1.1. Wymóg nie zmniejszania przepływu wody w cieku poniżej przepływu nienaruszalnego na 

całej jego długości, obliczonego zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozporządzeniu 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem zapisów § 6, ust. 1,  

spowodowany jest koniecznością osiągnięcia przez JCWP ustalonych celów środowiskowych, 

tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód, a dla JCWP w stanie bardzo dobry i dobrym, 

nie pogarszanie tego stanu. Stan wód zależny jest m.in. od stanu lub potencjału 

ekologicznego wód, na co wpływ mają warunki hydrologiczne w ciekach. 

 

Wskazanie narzędzia do obliczania przepływów nienaruszalnych w zlewni Mieni, będącego 

w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdaosku, ma na celu 

ujednolicenie okresu hydrologicznego, stanowiącego podstawę ustalania wartości przepływu 

nienaruszalnego w całej zlewni.   

 

1.2. Pozostałe wymagania w zakresie stanu wód w zlewni Mieni są tożsame z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdaosku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

2. Uzasadnienie dotyczące priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Korzystanie z wód w zlewni Mieni odbywa się według wydanych pozwoleo wodnoprawnych, 

a w przypadku niewystarczających zasobów wód powierzchniowych, według naturalnej 

lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia cieku.  

Z uwagi na funkcjonowanie w zlewni użytkowania wód na potrzeby sektora komunalnego, 

przemysłu, rolnictwa oraz na koniecznośd zapewnienia zasobów wód na potrzeby 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, biorąc pod uwagę występowanie deficytów 

zasobów wodnych w zlewni Mieni, należało ustalid priorytety w zaspokajaniu potrzeb 

wodnych użytkowników. Priorytety w zlewni są tożsame z priorytetami dla regionu wodnego 

Dolnej Wisły. Należy zaznaczyd, że ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie 

zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika. 

 . Uzasadnienie dotyczące ograniczeo w zakresie poboru wód powierzchniowych 

3.1. Ograniczenie użytkowania zasobów wód powierzchniowych w zlewni Mieni w zakresie 

ujmowania wód powierzchniowych jest następstwem uzyskanych wyników bilansowania 
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zasobów wodnych w zlewni, wskazujących na występowanie problemu sczerpywania 

przepływu nienaruszalnego w zlewni.  

Wskazane w § 6, ust. 1 odstępstwo dla istniejących ujęd wód powierzchniowych, jest 

konsekwencją braku prawnego ustanowienia w Polsce metodyki określania przepływów 

nienaruszalnych. 

Zapowiadane opracowanie metody szacowania przepływu środowiskowego, powinno 

pozwolid w przyszłości na określenie sposobu liczenia wartości przepływów nienaruszalnych, 

mającego umocowanie w prawie. Do tego czasu zaleca się stosowanie metody H. Kostrzewy 

wg kryterium hydrobiologicznego, wraz z dopuszczeniem ew. odstępstw od konieczności 

zachowania konkretnej wartości przepływu nienaruszalnego, z uwzględnieniem konieczności 

zachowania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. 

3.2. Wskazany w §8 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleo wodnoprawnych 

pozwoli w pierwszej kolejności na dokonanie ustalenia rzeczywistego poziomu korzystania 

z wód w zlewni, z uwagi na możliwe przewymiarowanie pozwoleo wodnoprawnych 

względem rzeczywistego poziomu korzystania z wód powierzchniowych. W dalszej kolejności 

pozwoli na wdrożenie wymagao i ograniczeo wskazanych w rozporządzeniach dot. ustalenia 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły oraz zlewni Mieni. 

4. Uzasadnienie dotyczące ograniczeo w zakresie poboru wód podziemnych 

4.1. Wprowadzenie ograniczeo w zakresie poboru wód podziemnych w zlewni Mieni, ma na 

celu ochronę zasobów wód podziemnych, poprzez zapobieganie nadmiernego wykorzystania 

tych zasobów, a jednocześnie gwarantujące użytkownikom posiadającym pozwolenia 

wodnoprawne na ujmowanie wód podziemnych, dostępnośd przyznanych limitów zasobów, 

o ile obecnie nie występuje przeeksploatowanie zasobów dostępnych do zagospodarowania.  

Powyższe zasadne jest również z uwagi na stwierdzony deficyt zasobów wód podziemnych 

według poziomów użytkowania dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi w obszarze 

bilansowym wód podziemnych Mieo od Dopływu z Głodowa do ujścia  SCWP DW0803 .  

4.2. Wskazany w §9 i § 10 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleo wodnoprawnych 

pozwoli w pierwszej kolejności na dokonanie ustalenia rzeczywistego poziomu korzystania 

z wód w zlewni, z uwagi na stwierdzone przewymiarowanie pozwoleo wodnoprawnych 

względem rzeczywistego poziomu ujmowania wód podziemnych. W dalszej kolejności, 

w miarę potrzeb pozwoli na wdrożenie wymagao i ograniczeo wskazanych 

w rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Wisły oraz zlewni Mieni. 

Warunki korzystania z wód zlewni Mieni, podlegają weryfikacji co 6 lat, w oparciu o ustalenia 

zawarte w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
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ZAŁACZNIK NR   do opracowania „Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mieo – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeo  

w korzystaniu z wód” 

 

 

ANKIETA DOT. POZYSKANIA INFORMACJI O KORZYSTANIU Z WÓD  ZRZUTY ŚCIEKÓW   

NA POTRZEBY OPRACOWANIA „WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI RZEKI MIENI - ETAP 2: SFORMUŁOWANIE ZAKAZÓW, NAKAZÓW 

ORAZ OGRANICZEO W KORZYSTANIU Z WÓD” 

 

Dane o użytkowniku 

Użytkownik  

Adres  

Nazwa oczyszczalni/ obiektu z którego 

pochodzą ścieki 

 

Adres oczyszczalni/ obiektu z którego 

pochodzą ścieki 

 

Dane o pozwoleniu wodnoprawnym 

Nr decyzji (pozwolenia wodnoprawnego)  

Data decyzji  

Data ważności decyzji  
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Organ wydający  

Lokalizacja zrzutu ścieków 

Odbiornik ścieków  

Km odbiornika  

Miejscowośd  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Współrzędne zrzutu  

Informacje o rzeczywistym zrzucie ścieków  
w poszczególnych latach* 

2008 2009 2010 2011 2012 
2021 

(planowane**) 

Rodzaj odprowadzanych ścieków  komunalne, 
bytowe, przemysłowe, ze stawu karpiowego, 
ze stawu ryb łososiowatych, chłodnicze, inne- 
określid rodzaj  

Jeśli różne rodzaje ścieków, proszę podad 
procentowy udział poszczególnych rodzajów. 

 

Rzeczywista średnia dobowa ilośd ścieków 

odprowadzonych w roku [m3/dobę] 
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Rzeczywista roczna ilośd odprowadzonych 

ścieków [m3/rok] 

      

Rzeczywiste średnie roczne stężenie 

zanieczyszczeo w odprowadzanych ściekach - 

BZT5 [mg/dm3] 

      

Rzeczywiste średnie roczne stężenie 

zanieczyszczeo w odprowadzanych ściekach - 

Azot ogólny (Nog) [mg/dm3] 

      

Rzeczywiste średnie roczne stężenie 

zanieczyszczeo w odprowadzanych ściekach - 

Fosfor ogólny  Pog  [mg/dm3] 

      

Rzeczywiste średnie roczne stężenia innych 

parametrów zanieczyszczeo w 

odprowadzanych ściekach, np. substancji 

szczególnie szkodliwych  proszę każdorazowo 

podad jednostkę  

      

Jeśli zrzut ścieków odbywał się sezonowo 

proszę wpisad okres w jakim odprowadzano 

ścieki  od: dekada i miesiąc; do: dekada i 

miesiąc  
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Uwagi 

 

 

* jeśli nie prowadzono pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków proszę wpisad wartośd wg pozwolenia wodnoprawnego z zaznaczeniem tego faktu poprzez 

umieszczenie adnotacji - wg PWP 

** planowaną w 2021 r. ilośd odprowadzanych ścieków oraz stę enia zanieczyszczeo proszę określid szacunkowo na podstawie planowanych zmian w zakresie technologii  

i przepustowości oczyszczalni, w wielkości produkcji, itp. Jeśli nie przewidziano zmian, proszę wpisad wartości odpowiadające obecnemu poziomowi korzystania z wód w roku 

najbardziej reprezentatywnym dla warunków normalnych korzystania z wód. 

 

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel.: ……………………………………………………..; e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety! 
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