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 Zlewnia Lutyni do Lubieszki 1.

 Położenie SCWP W0901 w Regionie Wodnym Warty 1.1.

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0901 zlewnia Lutyni do Lubieszki, położona w 

centralnej części Regionu wodnego Warty, obejmuje górny fragment III-rzędowej zlewni rzeki Lutyni 

o powierzchni całkowitej 413,88 km2. Jest to obszar bezjeziorny, silnie zmeliorowany z niewielką 

liczbą drobnych zbiorników o pochodzeniu głównie antropogenicznym. 

 

 
Ryc.  1.  Mapa lokalizacyjna - SCWP W0901 w Regionie Wodnym Warty 
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 Charakterystyka SCWP W0901 1.2.

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zestawiono podstawowe informacje o lokalizacji, 

uwarunkowaniach przyrodniczych, morfologicznych i hydrologicznych zlewni Lutyni do Lubieszki: 

   

Tabela 1. Ogólna charakterystyka SCWP W0901 

Charakterystyka SCWP 

Dorzecze Odry 

Region wodny Region wodny Warty 

Województwo Wielkopolskie 

Gminy 

Żerków, Jarocin, miasto Jarocin, Kotlin, Jaraczewo, Koźmin Wielkopolski, 

Krotoszyn, Dobrzyca, Pleszew, Czermin, Raszków, Nowe Miasto nad 

Wartą. 

Powierzchnia 413,88 km
2
 

Obszary chronione 
OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie, OCHK Szwajcaria Żerkowska, Żerkowsko – 
Czeszewski Park Krajobrazowy, SOO Dąbrowy Krotoszyńskie PLH 300002, 
OSO Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007 

Liczba JCWP 3 (3 rzeczne)  

Typ i kod JCWP 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 

Warunki infiltracyjne utworów 
powierzchniowych 

Niekorzystne (osady wysoczyzny morenowej) 
Korzystne i zmienne (doliny cieków, strefa marginalna zlodowacenia 
bałtyckiego)   

Rodzaj zlewni Źródliskowa 

Uśrednione zasoby dyspozycyjne 
[m

3
/s] na zamknięciu zlewni 

1,4 

Uśrednione zasoby dyspozycyjne 
[l/s/km

2
] na zamknięciu zlewni 

3,4 

 

 

 

 Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 1.3.

Identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz istotnych problemów 

gospodarowania wodami przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z: 

 katastru wodnego RZGW w Poznaniu, 

 Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 baz danych statystycznych gmin, powiatów, województw oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

 ankietyzacji bezpośredniej użytkowników wód w zlewni, 

 obliczeń i analizy empirycznej. 
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Tabela 2. Identyfikacja presji antropogenicznych 

Identyfikator presji Jednostka Wartość 

Gospodarka komunalna 

Ludność ogółem m-k
 

62665 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków m-k
 

39720 

Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków % 63 

Zewidencjonowane przydomowe oczyszczalnie szt. 175 

Rolnictwo i leśnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych ha 31586,6 

Udział użytków rolnych % 76,32 

Powierzchnia lasów ha 7068,5 

Udział lasów % 17,08 

Ładunek N z nawozów mineralnych kg 2667635 

Ładunek P z nawozów mineralnych kg 915799,0 

Ładunek N z nawozów naturalnych kg 2114779 

Wielkość N w depozycji atmosferycznej na ląd kg 872598 

Wielkość N w depozycji atmosferycznej do wód kg 804 

Zużycie wody wg. użytkowników 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu m
3
/rok

 
2650,0 

Wielkość poboru wód pow. na potrzeby komunalne m
3
/rok 0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolne m
3
/rok 63379,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rybackie m
3
/rok 26912,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne m
3
/rok 13500,0 

 

 

Tabela 3. Istotne problemy gospodarowania wodami 

Zagadnienie Zidentyfikowana przyczyna 

Odprowadzenie nieoczyszczonych 
ścieków  
Komunalnych 

Brak lub niedostateczny rozwój systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni 
ścieków, niska świadomość społeczna, brak realizacji pełnych założeń 
KPOŚK, 

Zmiany hydromorfologiczne 
Obecność urządzeń piętrzących, brak przepławek, silna presja 
 

Zmiany reżimu  Charakter zlewni 

Odprowadzenie ścieków 
przemysłowych 

Nie dotyczy 

Pobór wód powierzchniowych dla 
zaopatrzenia ludności 

Zaspokojenie potrzeb ludności w wodę, potrzeby rolnicze do nawodnień i 
dla rybactwa 

Zagrożenie powodziowe Charakter zlewni 

Zanieczyszczenia pochodzące ze 
źródeł rolniczych 

Intensywne użytkowanie rolnicze, brak właściwej infrastruktury, 76,32 % 
użytków rolnych 

Odprowadzenie wód 
wykorzystywanych do hodowli 
ryb (stawy rybne) 

Intensywna gospodarka stawowa 
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 Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań  1.4.

Analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonej części wód przeprowadzono 

zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu „Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań 

na wody i ich skutków wraz ze wskazaniem części zagrożonych nieosiągnięciem celów 

środowiskowych określonych prawem” (Praca zbiorowa 2004). 

Ze względu na rolnictwo dominujące wśród form użytkowania zlewni, reżim hydrologiczny 

jest w dużej mierze uzależniony od wykorzystania wód na potrzeby gospodarskie. 

Analizie poddano uznane za istotne oddziaływania punktowe (pobory wód 

powierzchniowych, zrzuty ścieków) oraz odziaływania obszarowe (gospodarka komunalna, rolnictwo i 

leśnictwo, przemysł). Podsumowanie informacji o czynnikach wskazuje, że w SCWP dominujący 

wpływ na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych odgrywają zrzuty komunalne.  

Inwentaryzację i określenie użytkowników korzystających w sposób szczególny ze środowiska 

dokonano na podstawie ankietyzacji użytkowników i konsumentów wód z roku 2011. W wyniku 

ankietyzacji możliwe było określenie ilości użytkowników korzystających z wód w danej Scalonej 

Części Wód wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych Jednolitych Części Wód. 

Pobór wód powierzchniowych w SCWP jest nieznaczny, wyłącznie na cele inne 

(technologiczne). 

W zlewni Lutyni do Lubieszki zinwentaryzowano 21 punktowych źródeł zrzutu ścieków, w tym 

6 zrzutów ścieków komunalnych, 5 przemysłowych, 9 zrzutów wód technologicznych oraz jeden 

pochodzący ze stawów rybnych. Na terenie zlewni nie zinwentaryzowano rolniczego użytkowania 

ścieków, ani też zrzutów ścieków powstałych w wyniku tej działalności. 

 

Analiza stanu ekologicznego JCWP 

Bilans ilościowy pozwolił na obliczenie bilansu jakościowego SCWP z uwzględnieniem 

rzeczywistych danych uzyskanych podczas ankietyzacji, dotyczących jakości zrzucanych ścieków. 

Wszystkie obliczenia bilansowe wykonano w oparciu o metodykę zamieszczoną w Raporcie 

„Informacje ogólne oraz założenia metodyczne”. 

W bilansie uwzględniono następujące składowe: 

 Punktowe zrzuty zanieczyszczeń z rozróżnieniem celu użytkowania wód (komunalne, 

przemysłowe, nawodnienia/rolnicze, rybackie), 

 Obszarowe źródła zanieczyszczeń z uwzględnieniem źródeł komunalnych, rolniczych, 

depozycji atmosferycznej i zasilania wewnętrznego. 

Do obliczeń bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistych ładunkach zanieczyszczeń w zrzutach z 

zachowaniem następującej hierarchii: 

 Dane z ankietyzacji użytkowników 

 Dane z pozwoleń wodnoprawnych 

 Dane z katastru wodnego przekazane przez Zamawiającego 

 

Do identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań na wody pod względem jakościowym 

wykorzystano wskaźniki fizyko-chemiczne i biologiczne z punktu pomiarowo-kontrolnego, 

zlokalizowanego w profilu zamykającym SCWP – Lubieszka w Parzewni i Lutynia – Wilkowyja. 
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W zlewni SCWP W0901 – trzy zlewnie: Lubieszka, Lutynia do Radowicy i Lutynia od Radowicy 

do Lubieszki mają umiarkowany potencjał ekologiczny i złą ocenę stanu.  

 

Analiza stanu ilościowego 

Zasoby dyspozycyjne w SCWP W0901 – Zlewnia Lutyni do Lubieszki, choć z dużą zmiennością 

sezonową, dostępne są w ciągu całego roku hydrologicznego, przy czym ich ilość jest znacząco 

ograniczona w miesiącach: lipiec, październik i listopad. 

Ocenę stanu hydrologicznego wód wykonano w oparciu o dane o przepływach 

charakterystycznych i nienaruszalnych ustalonych metodą Kostrzewy z zasobów RZGW w Poznaniu. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wskaźniki: 

Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego rocznego 

odpływu z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju zamykającym zlewnię części wód 

(wyrażony formułą; i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ  w mln m3/rok), wartość progowa wskaźnika – 0,03 (3%), 

Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do przepływu 

średniego niskiego z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju zamykającym zlewnię 

części wód (wyrażony formułą i2 = Ppow/SNQp w m3/s), wartość progowa wskaźnika dla rzek 

nizinnych – 0,25 (0,25%), 

Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia do 1 stosunku 

przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQ z wielolecia pseudonaturalnego 

(1961-1980), wyrażonego formułą i3=| 1-(SSQ/SSQp)| - wartość progowa wskaźnika – 0,25 (25%), 

Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego – wskaźnik bezwzględny 

wyrażony formułą i4 = Qn/NTQ – wartość progowa 1,0 (100%) - przyjęto przepływ nienaruszalny wg 

kryterium hydrobiologicznego wyliczonego metodą Haliny Kostrzewy (1977). 

 

Wyniki obliczeń: 

Dla PLRW 600016185269 – Lubieszka, PLRW 60001618524 - Lutynia do Radowicy, PLRW 

60001918525 - Lutynia od Radowicy do Lubieszki stwierdzono przekroczenie wartości progowej 

wskaźnika i3 zaburzenia reżimu hydrologicznego. Dla wszystkich JCWP istnieje zagrożenie 

nieosiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na zaburzenie reżimu naturalnego. 

 

Analiza stanu morfologicznego 

Zmiany spowodowane regulacją oraz zabudową rzek w części wód są bardzo istotne i 

generują znaczne skutki biologiczne oraz morfologiczne. Można dla tej zagregowanej części wód 

określić następujące skutki: 

 ograniczenie możliwości migracji fauny (ryb) w górę rzek, 

 niekorzystne warunki siedliskowe dla flory i fauny, 

 brak tarlisk umożliwiających naturalny rozród, 

 ograniczenie naturalnych terenów zalewowych, 

 występowanie jednolitej struktury brzegów, 

 regulacje koryta i niszczenie naturalnych ekosystemów brzegowych, 
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 zmiana cech strukturalnych (głębokość i szerokość koryta). 

 

Ocenę presji morfologicznych wykonano w oparciu o dane WZMIUW  RZGW w Poznaniu. 

Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów cieków istotnych (podwójna długość rzeki) – wyrażona wzorem m1 = 

ΣLwałów / ΣLbrzegów – wartość progowa – 0,60 (60%), 

Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów 

cieków istotnych w zlewni części wód – wyrażona wzorem m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) – wartość 

progowa – 0,15 (15%), 

Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 0,4 m lub 

0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego typu rzeki wykazanego w powyższej pracy) odniesiona do 

długości wszystkich cieków istotnych – wyrażona wzorem  m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek – wartość 

progowa 0,30 (30%), 

Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa 

podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej długości cieków 

istotnych – wyrażona wzorem m4 = ΣLregul/ΣLrzek – wartość progowa – 0,50 (50%) 

Dla analizowanych JCWP wskaźnik m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów  jest poniżej wartości 

progowej, można więc stwierdzić, że stopień obwałowań nie ma istotnego wpływu na morfologię. 

Dla jednej JCWP Lutynia od Radowicy do Lubieszki wskaźnik m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) 

przekracza wartość progową, oznacza to, że zabudowa hydrotechniczna może wpływać negatywnie 

na morfologię. 

Dla wszystkich JCWP wskaźnik m3 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon)  znacznie przekracza wartość 

progową, nie jest to jednak wskaźnik decydujący o stanie morfologicznym JCWP, ale znacząco 

ogranicza migracje ichtiofałny. 

Odnośnie wskaźnika  m4 = ΣLregul/ΣLrzek  dla wszystkich JCWP wartość wskaźnika nie przekracza 

wartości progowej i świadczy to o braku wpływu istniejącej zabudowy regulacyjnej na morfologię. 
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 Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027 1.5.

Identyfikację istniejących oraz perspektywicznych presji antropogenicznych mogących 

wpływać na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w poszczególnych SCWP w zakresie 

określonym w PGW w dorzeczu Odry oparto na analizie następujących dokumentów planistycznych 

związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarka wodną.  

 

Tabela 4. Zestawienie presji perspektywicznych – SCWP W0901 

Działanie Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego 
Rodzaj presji 
pozytywna/negatywna 

Horyzont czasowy 2015 

Budowa obwodnicy 
Jarocina w ciągu drogi 
krajowej DK-15 Gm.Jarocin 
 
Przebudowa i rozbudowa 
drogi ekspresowej  S-11 
Gm. Nowe Miasto, Kotlin, 
Pleszew, Jarocin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa systemu 
kanalizacji ściekowej w 
Dobrzycy 
 
Modernizacja oczyszczalni i 
rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w Cielczy 
 
Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Dobrzycy 
 
 
 
 
 
Budowa zbiornika 
wodnego Bachorzew o 
pojemności 2,4 mln m

3
 na 

rzece Lutyni w km 25+800 

W czasie budowy a także modernizacji dróg może dojść do 
awarii mogących mieć znaczący wpływ na środowisko wodne. 
Poprzez budowę dróg należy spodziewać się zmian powierzchni 
retencji , zwiększonego odpływu powierzchniowego. Należy 
domniemywać negatywnych oddziaływań na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych w rejonie dróg z uwagi na 
odprowadzanie wód opadowych o podwyższonej ilości 
związków ropopochodnych zarówno w przypadku normalnego 
korzystania jaki i wystąpienia awarii. Może to wpłynąć na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W 
przypadku autostrad i dróg ekspresowych budowa wiąże się 
również z budową infrastruktury towarzyszącej. Wymienione 
inwestycje związane są także z tworzeniem budowli wodnych 
mających na celu przekroczenie cieków wodnych co będzie 
miało wpływ na zmianę stanu morfologicznego cieków. 
 
Działanie będzie miało wpływ na uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni poprzez zwiększenie liczby ludności 
przyłączonej do sieci zbiorczej. 
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę 
jakości zrzucanych ścieków oczyszczonych. Zwiększenie 
wydajności oczyszczalni należy korelować ze zwiększeniem 
liczby ludności obsługiwanej przez tą oczyszczalnię, a co za tym 
idzie ograniczenia niekontrolowanych  zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać się 
poprawy stanu jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie będzie miało wpływ na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni. 
 
Zaburzenia reżimu hydrologicznego i ciągłości morfologicznej 
cieków, degradacja istniejących ekosystemów. Pozytywnym 
aspektem jest lokalna poprawa retencji i stopniowy rozwój 
nowych, często bogatszych siedlisk wodnych. 

Pozytywna/ 
negatywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna 
 
 
 
Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatywna/ 
pozytywna 
 

Horyzont czasowy 2021 

Budowa zbiornika 
wodnego  Lutynia na rzece 
Lutyni 
 
 

Zaburzenia reżimu hydrologicznego i ciągłości morfologicznej 
cieków, degradacja istniejących ekosystemów. Pozytywnym 
aspektem jest lokalna poprawa retencji i stopniowy rozwój 
nowych, często bogatszych siedlisk wodnych. 

Negatywna/ Pozytywna 
 
 

Horyzont czasowy 2027 

Brak działań przewidziany do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. Opisywane w 
dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowaną czasowo gotowość do podjęcia realizacji inwestycji 
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Analizę trendu zmian presji w zlewni w odniesieniu zmian liczby ludności i wykorzystania 

nawozów naturalnych przeprowadzono na podstawie dostępnych danych GUS-owskich; 

 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W0901 nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy, co w 

połączeniu ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na uporządkowanie i poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej, skutkować będzie ograniczeniem odprowadzania 

ścieków nieoczyszczonych do wód i do ziemi, 

 Z analizy trendu w produkcji zwierzęcej wynika jeden wyraźny kierunek zmian: 

niewielki (nieznaczący w odniesieniu do skali nawożenia naturalnego) wzrost 

pogłowia bydła, względnie stały poziom hodowli trzody chlewnej oraz znaczący 

wzrost drobiu kurzego, co może skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na wodę 

dla celów gospodarskich oraz zwiększeniem nawożenia naturalnego. 

 

 Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  1.6.

Zidentyfikowane w zlewni SCWP W0901 presje perspektywiczne mogą znacząco negatywnie 

wpłynąć na stan morfologiczny cieków SCWP w szczególności cieku głównego - Lutyni. W wyniku 

budowy urządzeń piętrzących związanych z nowobudowanymi zbiornikami retencyjnymi, zaburzeniu 

może ulec również reżim hydrologiczny Lutyni i rozkład roczny zasobów wodnych. W zależności od 

przyjętych rozwiązań technicznych, może nastąpić dalsze utrudnienie swobodnej migracji 

ichtiofauny. Należy bezwzględnie zastosować urządzenia służące swobodnej wędrówce ryb 

(zastawki). W przypadku stanu jakościowego przewidywana jest poprawa jakości zrzucanych ścieków 

komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów ścieków. Rozbudowa sieci szybkiego ruchu 

może natomiast doprowadzić do zwiększenia dopływu związków soli i substancji ropopochodnych. 
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 Zlewnia Warty od Prosny do Lutyni 2.

 Położenie SCWP W0902 w Regionie Wodnym Warty 2.1.

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0902 Zlewnia Warty od Prosny do Lutyni, położona 

w centralnej części Regionu wodnego Warty, obejmuje fragment II - rzędowej zlewni rzeki Warty w 

jej środkowym biegu wraz z dopływami. Powierzchnia całkowita scalonej części wód wynosi 221,70 

km2. Jest to obszar generalnie bezjeziorny, w południowym fragmencie częściowo zmeliorowany. 

 

 

Ryc.  2. Mapa lokalizacyjna - SCWP W0902 w Regionie Wodnym Warty 
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 Charakterystyka SCWP W0902 2.2.

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zestawiono podstawowe informacje o lokalizacji, 

uwarunkowaniach przyrodniczych, morfologicznych i hydrologicznych zlewni Warty od Prosny do 

Lutyni: 

 

Tabela 5. Ogólna charakterystyka SCWP W0902 

Charakterystyka SCWP 

Dorzecze Odry 

Region wodny Region wodny Warty 

Województwo/wa Wielkopolskie 

Gminy 
Kotlin, Jarocin, Żerków, miasto Żerków, Miłosław, Kołaczkowo, 

Pyzdry, Nowe Miasto nad Wartą  

Powierzchnia 221,70 km
2
 

Obszary chronione 

SOO Ostoja Nadwarciańska, OSO Dolina Środkowej Warty, Lasy 

Żerkowsko – Czeszewskie, Żerkowsko – Czeszewski Park 

Krajobrazowy, Pradolina Warciańsko – Odrzańska, . rezerwat leśny 

Czeszewski Las, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu,  Obszar 

Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska,  

Liczba JCWP 6 ( 6 rzecznych )  

Typ i kod JCWP 

Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Wielka rzeka nizinna (21) 

Warunki infiltracyjne utworów 
powierzchniowych 

Zmienne (strefa marginalna zlodowacenia bałtyckiego)   

Rodzaj zlewni Różnicowa 

Uśrednione zasoby dyspozycyjne 
[m

3
/s] na zamknięciu zlewni 

74,2 

 

 

 Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 2.3.

Identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz istotnych problemów 

gospodarowania wodami przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z: 

 katastru wodnego RZGW w Poznaniu, 

 Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 baz danych statystycznych gmin, powiatów, województw oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

 ankietyzacji bezpośredniej użytkowników wód w zlewni, 

 obliczeń i analizy empirycznej. 
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Tabela 6. Identyfikacja presji antropogenicznych 

Identyfikator presji Jednostka Wartość 

Gospodarka komunalna 

Ludność ogółem m-k
 

12221 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków m-k
 

5233 

Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków % 42,8 

Ilość osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 154 

Rolnictwo i leśnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych ha 16392,8 

Udział użytków rolnych % 73,9 

Powierzchnia lasów ha 5406,7 

Udział lasów % 24,4 

Ładunek N z nawozów mineralnych kg 1289767 

Ładunek P z nawozów mineralnych kg 503528,4 

Ładunek N z nawozów naturalnych kg 3395383 

Wielkość N w depozycji atmosferycznej na ląd kg 404813 

Wielkość N w depozycji atmosferycznej do wód kg 3718 

Zużycie wody wg. użytkowników 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu m
3
/rok

 
94360,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych. na potrzeby komunalne m
3
/rok 7200,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolne m
3
/rok 75920,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rybackie m
3
/rok 84794,9 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne m
3
/rok 0 

 

 

Tabela 7. Istotne problemy gospodarowania wodami 

Zagadnienie Zidentyfikowana przyczyna 

Odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków  
komunalnych 

Brak lub niedostateczny rozwój systemów 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, niska 
świadomość społeczna, brak realizacji pełnych 
założeń KPOŚK. 

Zmiany hydromorfologiczne 
Regulacja koryt rzecznych, zabudowa poprzeczna 
cieków, silna presja 

Zmiany reżimu  Reżim hydrologiczny stracił charakter naturalny  

Odprowadzenie ścieków przemysłowych Nie dotyczy 

Pobór wód powierzchniowych dla zaopatrzenia ludności Nie dotyczy 

Zagrożenie powodziowe Charakter zlewni, silna presja 

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 
Intensywne użytkowanie rolnicze, brak właściwej 
infrastruktury, 73,9% udział użytków rolnych 

Odprowadzenie wód wykorzystywanych do hodowli ryb 
(stawy rybne) 

Intensywna gospodarka stawowa 

 

 

 

 

 

 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni ” 

 

13 
 

 Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań  2.4.

Analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonej części wód przeprowadzono 

zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu „Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań 

na wody i ich skutków wraz ze wskazaniem części zagrożonych nieosiągnięciem celów 

środowiskowych określonych prawem” (Praca zbiorowa 2004). 

Analizie poddano uznane za istotne, oddziaływania punktowe (pobory wód 

powierzchniowych, zrzuty ścieków) oraz odziaływania obszarowe (gospodarka komunalna, rolnictwo i 

leśnictwo, przemysł). Inwentaryzację i określenie użytkowników korzystających w sposób szczególny 

ze środowiska dokonano na podstawie ankietyzacji użytkowników i konsumentów wód za rok 2011. 

W wyniku ankietyzacji możliwe było określenie ilości użytkowników korzystających z wód w danej 

Scalonej Części Wód wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych Jednolitych Części Wód. 

Wśród zinwentaryzowanych użytkowników odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych i 

ziemi określono tych, którzy zrzucają ścieki komunalne, przemysłowe oraz technologiczne, a także w 

ramach rybackiego i rolniczego korzystania z wód. Uzyskane informacje wskazują na największą 

presję ze strony przemysłu, gospodarki rybackiej i rolnej. W zlewni SCWP W0902 Warty od Prosny do 

Lutyni zinwentaryzowano 13 punktowych źródeł zrzutu ścieków, w tym 4 zrzuty ścieków 

komunalnych, 1 zrzut ścieków przemysłowych, 5 zrzutów wód technologicznych oraz 3 zrzuty 

pochodzące z działalności rybackiej. Największa ilość punktów zrzutów zlokalizowana jest w JCWP 

Lutynia od Lubieszki do ujścia - PLRW60001918529. Istotną rolę w strukturze zrzutów ścieków 

odgrywa zrzut ścieków komunalnych pochodzących z Gminy Żerków. 

 

Analiza stanu ekologicznego 

Bilans ilościowy pozwolił na obliczenie bilansu jakościowego SCWP z uwzględnieniem 

rzeczywistych danych uzyskanych podczas ankietyzacji, dotyczących jakości zrzucanych ścieków. 

Wszystkie obliczenia bilansowe wykonano w oparciu o metodykę zamieszczoną w Raporcie 

„Informacje ogólne oraz założenia metodyczne”. 

W bilansie uwzględniono następujące składowe: 

 Punktowe zrzuty zanieczyszczeń z rozróżnieniem celu użytkowania wód (komunalne, 

przemysłowe, nawodnienia/rolnicze, rybackie), 

 Obszarowe źródła zanieczyszczeń z uwzględnieniem źródeł komunalnych, rolniczych, 

depozycji atmosferycznej i zasilania wewnętrznego. 

Do obliczeń bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistych ładunkach zanieczyszczeń w zrzutach z 

zachowaniem następującej hierarchii: 

 Dane z ankietyzacji użytkowników 

 Dane z pozwoleń wodnoprawnych 

 Dane z katastru wodnego przekazane przez Zamawiającego. 

Do identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań na wody pod względem jakościowym 

wykorzystano wskaźniki fizyko-chemiczne i biologiczne.  

W celu obliczenia ładunku biogenów SCWP W0902 – Warta od Prosny do Lutyni konieczne 

stało się przeprowadzenie dodatkowego obliczenia ładunków wnoszonych spoza zlewni, między 

innymi nieobjętych opracowaniem tj. W0708 Warta od Powy do Prosny oraz W0811 Prosna od 
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Dopływu z Piątka Małego do ujścia. Dodatkową zmienną w bilansie była suma ładunków wnoszonych 

ze zlewni SCWP W0901. Do obliczenia bilansów końcowych wykorzystano dane z pomiarów 

wykonanych w ramach PMŚ przez WIOŚ w Poznaniu w profilu Warta – Potachy, którego wartości 

przeniesiono na zamknięcie SCWP W0902. 

 

Analiza stanu hydrologicznego 

Zasoby dyspozycyjne w zlewni Warty od Prosny do Lutyni, choć dostępne w ciągu całego 

roku, opierają się w głównej mierze na wodach wnoszonych z SCWP W0708 oraz SCWP W0811. 

Analizy zmienności zasobów na podstawie danych o przepływach z lat 1981-2000 wskazują na 

wyraźne straty w granicach SCWP. 

Ocenę stanu hydrologicznego wód wykonano w oparciu o dane o przepływach 

charakterystycznych i nienaruszalnych ustalonych metodą Kostrzewy z zasobów RZGW w Poznaniu. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju 

zamykającym zlewnię części wód (wyrażona formułą; i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ  w mln 

m3/rok), wartość progowa wskaźnika – 0,03 (3%), 

 Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do 

przepływu średniego niskiego z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) 

w przekroju zamykającym zlewnię części wód (wyrażona formułą i2 = Ppow/SNQp w 

m3/s), wartość progowa wskaźnika dla rzek nizinnych – 0,25 (0,25%), 

 Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia 

do 1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQ z 

wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980), wyrażonego formułą i3=| 1-(SSQ/SSQp)| 

- wartość progowa wskaźnika – 0,25 (25%), 

 Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego – wskaźnik bezwzględny 

wyrażony formułą i4 = Qn/NTQ – wartość progowa 1,0 (100%) - przyjęto przepływ 

nienaruszalny wg kryterium hydrobiologicznego wyliczonego metodą Haliny 

Kostrzewy (1977). 

Według otrzymanych wyników: 

Stwierdzono przekroczenie wskaźnika zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego dla 

1 JCWP – Dopływ z Ludwinowa. Nieznaczne przekroczenie wskaźnika i3 - zaburzenia reżimu 

hydrologicznego zanotowano dla trzech JCWP tj. PLRW 600016185274 - Dopływ z Ludwinowa, PLRW 

60001618528 – Lubianka i PLRW 60001918529 - Lutynia od Lubieszki do ujścia. Dla pozostałych JCWP 

nie stwierdzono przekroczeń wartości progowych wskaźnika i3. Istotne zagrożenie nieosiągnięciem 

celów środowiskowych istnieje dla Dopływu z Ludwinowa, Lubianki i Lutyni od Lubieszki do ujścia, w 

przypadku pozostałych JCWP zagrożenie jest umiarkowane i wynika głównie z niezachowania 

naturalnych przepływów nienaruszalnych. 
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Analiza stanu morfologicznego 

Zmiany spowodowane regulacją oraz zabudową rzek w części wód są bardzo istotne i 

generują znaczne skutki biologiczne oraz morfologiczne. Można dla tej zagregowanej części wód 

określić następujące skutki: 

 ograniczenie możliwości migracji fauny (ryb) w górę cieków, 

 zmiany w warunkach siedliskowych dla flory i fauny jezior i cieków, 

 utrudniony transport osadów i rumowiska,  

 ograniczenie naturalnych terenów zalewowych, 

 występowanie jednolitej struktury brzegów w przypadku cieków regulowanych, 

 zaburzenia wynikające z istnienia drogi wodnej, 

 prostowanie koryta (likwidacja zakoli i refugiów brzegowych), zmiany cech 

strukturalnych (głębokość i szerokość koryta).  

Ocenę presji morfologicznych wykonano w oparciu o dane ZMIUW i RZGW z zasobów RZGW 

w Poznaniu. 

 Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów cieków istotnych cieków istotnych (podwójna długość 

rzeki) – wyrażona wzorem m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów – wartość progowa – 0,60 (60%), 

 Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy 

spadów cieków istotnych w zlewni części wód – wyrażona wzorem m2 = 

ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) – wartość progowa – 0,15 (15%), 

 Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 

0,4 m lub 0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego typu rzeki wykazanego w 

powyższej pracy) odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych – wyrażona 

wzorem  m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek – wartość progowa 0,30 (30%), 

 Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne 

(zabudowa podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do 

sumarycznej długości cieków istotnych – wyrażona wzorem m4 = ΣLregul/ΣLrzek – 

wartość progowa – 0,50 (50%). 

Dla wszystkich JCWP wskaźnik m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów  jest poniżej wartości progowej, więc 

stopień obwałowań nie ma istotnego wpływu na morfologię. Dla dwóch JCWP Lubianka i Lutynia od 

Lubieszki do ujścia, wskaźnik m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) nieco  przekracza wartość. 

Dla większości JCWP (Brodal, Lubianka, Lutynia od Lubieszki do ujścia i Odczepicha) wskaźnik 

m3 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) znacznie przekracza wartość progową, nie jest to jednak wskaźnik 

decydujący o stanie morfologicznym JCWP, ale znacząco ogranicza migrację ichtiofauny. 

Odnośnie wskaźnika  m4 = ΣLregul/ΣLrzek  tylko w jednej JCWP Warta od Prosny do Lutyni 

wskaźnik przekracza wartość progową i świadczy to o znacznym wpływie zabudowy regulacyjnej na 

morfologię cieku, w związku z tym w powyższej JCWP należy koniecznie ograniczyć zabudowę 

poprzeczną. 
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 Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027. 2.5.

Identyfikację istniejących oraz perspektywicznych presji antropogenicznych mogących 

wpływać na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w poszczególnych SCWP w zakresie 

określonym w PGW w dorzeczu Odry oparto na analizie następujących dokumentów planistycznych 

związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarka wodną. 

 

Tabela 8. Zestawienie presji perspektywicznych – SCWP W0902 

Działanie 
Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu 

środowiskowego 
Rodzaj presji 

pozytywna/negatywna 

Horyzont czasowy 2015 

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Żerkowie 
 
Modernizacja oczyszczalni i 
rozbudowa kanalizacji 
ściekowej w Orzechowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odtworzenie retencji na 
polderach w Dolinie 
Konińsko-Pyzderskiej 

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni 
wpływ na poprawę jakości zrzucanych ścieków 
oczyszczonych. Zwiększenie wydajności 
oczyszczalni należy korelować ze zwiększeniem 
liczby ludności obsługiwanej przez tą oczyszczalnię, 
a co za tym idzie ograniczeniem niekontrolowanych 
zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy 
spodziewać się poprawy stanu jakościowego wód 
powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie będzie miało wpływ na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 
 
Dostosowanie istniejącego terenu doliny Warty w 
celu możliwości odbioru wód powodziowych. Efekt 
negatywny jest związany z ograniczeniem 
naturalnych zalewów powodziowych na obszarach 
cennych przyrodniczo poniżej planowanej 
inwestycji. Efekt pozytywny związany jest z 
okresowymi zalewami terenów naturalnie 
zalewanych przez wody powodziowe i możliwość 
przechwytu i zretencjonowania części wód 
powodziowych. 
  

Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatywna/ Pozytywna 

Horyzont czasowy 2021 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowaną czasowo gotowość do podjęcia 

realizacji inwestycji . 

Horyzont czasowy 2027 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowaną czasowo gotowość do podjęcia 
realizacji inwestycji . 

 

Analizę trendu zmian presji w zlewni w odniesieniu zmian liczby ludności i wykorzystania 

nawozów naturalnych przeprowadzono na podstawie dostępnych danych GUS-owskich; 

 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W0902 nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy, co w 

połączeniu ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na uporządkowanie i poprawę 
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gospodarki wodno-ściekowej, skutkować będzie ograniczeniem odprowadzania 

ścieków nieoczyszczonych do wód i do ziemi, 

 Z analizy trendu w produkcji zwierzęcej wynika jeden wyraźny kierunek zmian: 

niewielki (nieznaczący w odniesieniu do skali nawożenia naturalnego) wzrost 

pogłowia bydła, względnie stały poziom hodowli trzody chlewnej oraz znaczący 

wzrost drobiu kurzego, co może skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na wodę 

dla celów gospodarskich oraz zwiększeniem nawożenia naturalnego. 

 

 Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  2.6.

Analiza ta została sporządzona w oparciu o „Wytyczne dotyczące oceny ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych wg. RDW”. Wynikiem tej oceny jest stwierdzenie, że zakładane, 

zidentyfikowane w zlewni SCWP W0902 presje perspektywiczne, nie powinny znacząco negatywnie 

wpłynąć na stan ilościowy zasobów wodnych SCWP. W przypadku stanu ilościowego przewidywana 

jest poprawa jakości zrzucanych ścieków komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów 

ścieków.   
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 Zlewnia Warty od Lutyni do Maskawy 3.

 Położenie SCWP W0903 w Regionie Wodnym Warty 3.1.

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0903 Zlewnia Warty od Lutyni do Maskawy (bez 

Maskawy), położona w centralnej części Regionu wodnego Warty obejmuje fragment II - rzędowej 

zlewni Warty, o powierzchni całkowitej 211,1 km2. Zlewnia Warty od Lutyni do Maskawy jest zlewnią 

symetryczną, bezjeziorną, z mało rozwiniętą siecią stałych dopływów naturalnych. 

 

 

Ryc.  3. Mapa lokalizacyjna - SCWP W0903 w Regionie Wodnym Warty 
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 Charakterystyka SCWP W0903  3.2.

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zestawiono podstawowe informacje o lokalizacji, 

uwarunkowaniach przyrodniczych, morfologicznych i hydrologicznych zlewni Warty od Lutyni do 

Maskawy: 

 

Tabela 9. Ogólna charakterystyka SCWP W0903 

Charakterystyka SCWP 

Dorzecze Odry 

Region wodny Region wodny Warty 

Województwo Wielkopolskie 

Gminy 
Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, miasto 

Książ Wielkopolski, Żerków , Jaraczewo Miłosław  

Powierzchnia 211,1 km
2
 

Obszary chronione 
OSO Ostoja Rogalińska, OSO Dolina Środkowej Warty, Lasy Żerkowsko – 
Czeszewskie, Pradolina Warciańsko – Odrzańska, Żerkowsko – Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

Liczba JCWP 4 ( 4 rzeczne )  

Typ i kod JCWP 

Potok nizinny piaszczysty (17) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Wielka rzeka nizinna (21) 

Warunki infiltracyjne utworów 
powierzchniowych 

Osady glacyfluwialne o zmiennych parametrach infiltracyjnych 

Rodzaj zlewni Różnicowa 

Uśrednione zasoby 
dyspozycyjne [m

3
/s] na 

zamknięciu zlewni 
74,3 

 

 

 Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 3.3.

Identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz istotnych problemów 

gospodarowania wodami przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z: 

 katastru wodnego RZGW w Poznaniu, 

 Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 baz danych statystycznych gmin, powiatów, województw oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

 ankietyzacji bezpośredniej użytkowników wód w zlewni, 

 obliczeń i analizy empirycznej. 
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Tabela 10. Identyfikacja presji antropogenicznych 

Identyfikator presji Jednostka Wartość 

Gospodarka komunalna 

Ludność ogółem m-k
 

16088 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków m-k
 

5146 

Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków % 32,0 

Ilość osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 17 

Rolnictwo i leśnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych ha 15256,1 

Udział użytków rolnych % 72,28 

Powierzchnia lasów ha 5342,1 

Udział lasów % 25,52 

Ładunek N z nawozów mineralnych kg 1285456 

Ładunek P z nawozów mineralnych kg 501663 

Ładunek N z nawozów naturalnych kg 4343709 

Wielkość N w depozycji atmosferycznej na ląd kg 420967 

Wielkość N w depozycji atmosferycznej do wód kg 420967 

Zużycie wody wg. użytkowników 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu m
3
/rok

 
0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby komunalne m
3
/rok 0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolne m
3
/rok 29998,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rybackie m
3
/rok 0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne m
3
/rok 45300,0 

 

Tabela 11. Istotne problemy gospodarowania wodami 

Zagadnienie Zidentyfikowana przyczyna 

Odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków  
komunalnych 

Brak lub niedostateczny rozwój systemów kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków, niska świadomość społeczna, brak 
realizacji pełnych założeń KPOŚK, silna presja 

Zmiany hydromorfologiczne 
Zabudowa poprzeczna cieków, piętrzenia jezior, regulacje 
koryt rzecznych 

Zmiany reżimu hydrologicznego Reżim hydrologiczny stracił charakter naturalny 

Odprowadzenie ścieków przemysłowych Brak presji.  

Pobór wód powierzchniowych dla 
zaopatrzenia ludności 

Brak presji. 

Zagrożenie powodziowe Presja znikoma. 

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
rolniczych 

Intensywne użytkowanie rolnicze, brak właściwej 
infrastruktury, 72,28% użytków rolnych 

Odprowadzenie wód wykorzystywanych do 
hodowli ryb (stawy rybne) 

Nie dotyczy 

 

 Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań  3.4.

Analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonej części wód przeprowadzono 

zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu „Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań 

na wody i ich skutków wraz ze wskazaniem części zagrożonych nieosiągnięciem celów 

środowiskowych określonych prawem” (Praca zbiorowa 2004). 
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Analizie poddano uznane za istotne, oddziaływania punktowe (pobory wód 

powierzchniowych, zrzuty ścieków) oraz odziaływania obszarowe (gospodarka komunalna, rolnictwo i 

leśnictwo). Podsumowanie informacji o czynnikach wskazuje na to, że w niniejszej SCWP największą 

presję generują, gospodarka komunalna i rolnictwo. Inwentaryzację i określenie użytkowników 

korzystających w sposób szczególny ze środowiska dokonano na podstawie ankietyzacji 

użytkowników i konsumentów wód za rok 2011. W wyniku ankietyzacji możliwe było określenie ilości 

użytkowników korzystających z wód w danej Scalonej Części Wód wraz z ich przyporządkowaniem do 

poszczególnych Jednolitych Części Wód. Wśród zinwentaryzowanych użytkowników 

odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych i ziemi określono tych, którzy zrzucają ścieki 

komunalne, przemysłowe, wody ze stawów rybnych i ścieki z gospodarstw rolnych. 

W zlewni SCWP W0903 Warty od Lutyni do Maskawy zinwentaryzowano 5 punktowych 

źródeł zrzutu ścieków, w tym 4 zrzuty ścieków komunalnych i 1 zrzut ścieków/wód technologicznych. 

Dominującym użytkownikiem wprowadzającym ścieki do wód jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad 

Wartą. 

Udział procentowy ładunków ścieków w zrzutach od poszczególnych grup użytkowników 

prowadzących monitoring jakości ścieków wykazuje dominację ścieków komunalnych. Na terenie 

zlewni nie zinwentaryzowano zrzutu ścieków z gospodarstw rolnych, zrzutów przemysłowych, jak 

również ścieków pochodzących z gospodarki rybackiej. 

 

Analiza stanu ekologicznego 

Bilans ilościowy pozwolił na obliczenie bilansu jakościowego SCWP z uwzględnieniem 

rzeczywistych danych uzyskanych podczas ankietyzacji, dotyczących jakości zrzucanych ścieków. 

Wszystkie obliczenia bilansowe wykonano w oparciu o metodykę zamieszczoną w Raporcie  

„Informacje ogólne oraz założenia metodyczne”. 

W bilansie uwzględniono następujące składowe: 

 Punktowe zrzuty zanieczyszczeń z rozróżnieniem celu użytkowania wód (komunalne, 

przemysłowe, nawodnienia/rolnicze, rybackie), 

 Obszarowe źródła zanieczyszczeń z uwzględnieniem źródeł komunalnych, rolniczych, 

depozycji atmosferycznej i zasilania wewnętrznego. 

Do obliczeń bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistych ładunkach zanieczyszczeń w zrzutach z 

zachowaniem następującej hierarchii: 

 Dane z ankietyzacji użytkowników, 

 Dane z pozwoleń wodnoprawnych, 

 Dane z katastru wodnego przekazane przez Zamawiającego. 

Do identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań na wody pod względem jakościowym 

wykorzystano wskaźniki fizyko-chemiczne i biologiczne. Do obliczenia bilansów końcowych 

wykorzystano dane z pomiarów wykonanych w ramach PMŚ przez WIOŚ w Poznaniu w profilu Warta 

– Potachy, którego lokalizacja nie wymagała przeniesienia wielkości stężeń.  
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Analiza stanu ilościowego 

Na zamknięciu SCWP dostępne są zasoby dyspozycyjne, które w głównej mierze opierają się 

na zasobach wnoszonych do zlewni rzeką Wartą z SCWP wejściowej – W0902. Niewielkie ilości 

zasobów własnych zlewnia generuje jedynie w miesiącach: lutym, marcu, kwietniu i wrześniu. 

Stanowią one jednak znikomy % ogółu zasobów dyspozycyjnych. Sytuacja taka może być wypadkową 

użytkowania wód powierzchniowych i ubogiej sieci hydrograficznej zlewni. 

Ocenę stanu hydrologicznego wód wykonano w oparciu o dane o przepływach 

charakterystycznych i nienaruszalnych ustalonych metodą Kostrzewy z zasobów RZGW w Poznaniu. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju 

zamykającym zlewnię części wód (wyrażona formułą; i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ  w mln 

m3/rok), wartość progowa wskaźnika – 0,03 (3%), 

 Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do 

przepływu średniego niskiego z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) 

w przekroju zamykającym zlewnię części wód (wyrażona formułą i2 = Ppow/SNQp w 

m3/s), wartość progowa wskaźnika dla rzek nizinnych – 0,25 (0,25%), 

 Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia 

do 1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQ z 

wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980), wyrażonego formułą i3=| 1-(SSQ/SSQp)| - 

wartość progowa wskaźnika – 0,25 (25%), 

 Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego – wskaźnik bezwzględny 

wyrażony formułą i4 = Qn/NTQ – wartość progowa 1,0 (100%) - przyjęto przepływ 

nienaruszalny wg kryterium hydrobiologicznego wyliczonego metodą Haliny 

Kostrzewy (1977). 

Otrzymane wartości wskaźników wskazują na: 

Stwierdzono przekroczenie wskaźnika zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego (i4) 

dla 2 JCWP; PLRW 60001718532 – Baba, PLRW 60001718536 - Kanał Bobrowski, wskaźnika 

zaburzenia reżimu wodnego (i3) dla ww. oraz PLRW 60001718534 – Kanał Roguski. Dla wszystkich 

wymienionych JCWP istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na zaburzenie 

reżimu hydrologicznego. 

 

Analiza stanu morfologicznego 

Zmiany spowodowane regulacją oraz zabudową rzek w części wód są bardzo istotne i 

generują znaczne skutki biologiczne oraz morfologiczne. Można dla tej zagregowanej części wód 

określić następujące skutki: 

 brak możliwości migracji fauny (ryb) w górę cieków związanej z zabudowa poprzeczną 

cieków, 

 niekorzystne warunki siedliskowe dla flory i fauny w strefach brzegowych jezior i 

cieków, związane ze znacznymi zmianami poziomów wód, 
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 akumulacja osadów i rumowiska,  

 ograniczenie naturalnych terenów zalewowych, 

 brak urozmaiconej struktury brzegów i ograniczenie refugiów brzegowych, 

 prostowanie koryt cieków, 

 zmiana cech strukturalnych (głębokość i szerokość koryta), 

 zaburzenia wynikające z istnienia drogi wodnej, 

 stopniowe obniżanie poziomów wód. 

Ocenę presji morfologicznych wykonano w oparciu o dane WZMIUW i RZGW w Poznaniu. 

Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów cieków istotnych cieków istotnych (podwójna długość rzeki) – 

wyrażona wzorem m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów – wartość progowa – 0,60 (60%), 

Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów 

cieków istotnych w zlewni części wód – wyrażona wzorem m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) – wartość 

progowa – 0,15 (15%), 

Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 0,4 m lub 

0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego typu rzeki wykazanego w powyższej pracy) odniesiona do 

długości wszystkich cieków istotnych – wyrażona wzorem  m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek – wartość progowa 

0,30 (30%), 

Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa 

podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej długości cieków 

istotnych – wyrażona wzorem m4 = ΣLregul/ΣLrzek – wartość progowa – 0,50 (50%) 

Dla wszystkich JCWP wskaźnik m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów  jest poniżej wartości progowej, więc 

stopień obwałowań nie ma istotnego wpływu na morfologię. 

Dla jednej rzecznej JCWP Kanał Bobrowski wskaźnik m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) znacznie 

przekracza wartość progową co oznacza, że koniecznie należy ograniczyć zabudowę hydrotechniczną. 

Dla tej samej JCWP tj. Kanału Bobrowskiego i dla Kanału Roguskiego wskaźnik m3 = 

ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) także znacznie przekracza wartość progową, nie jest to jednak wskaźnik 

decydujący o stanie morfologicznym JCWP, ale znacząco ogranicza migracje ichtiofałny. 

Odnośnie wskaźnika  m4 = ΣLregul/ΣLrzek  to tylko dla jednej JCWP Baby wskaźnik jest poniżej 

wartości progowej. Świadczy to o tym, że dla pozostałych JCWP zabudowa regulacyjna wpływa w 

istotny sposób na morfologię cieku. 

 

 Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027. 3.5.

Identyfikację istniejących oraz perspektywicznych presji antropogenicznych mogących 

wpływać na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w poszczególnych SCWP w zakresie 

określonym w PGW w dorzeczu Odry oparto na analizie następujących dokumentów planistycznych 

związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarka wodną. 
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Tabela 12. Zestawienie presji perspektywicznych – SCWP W0903 

Działanie Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego 
Rodzaj presji 
pozytywna/negatywna 

Horyzont czasowy 2015 

Przebudowa i 
rozbudowa drogi 
ekspresowej  S-11 
Gm. Krzykosy, Nowe 
Miasto n/Wartą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
w Nowym Mieście 
nad Wartą 
 
Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i 
rozbudowa systemu 
kanalizacji ściekowej 
w Sulęcinku 
 
Modernizacja 
oczyszczalni i 
rozbudowa kanalizacji 
ściekowej w 
Orzechowie 
 
Odtworzenie retencji 
na polderach w 
Dolinie Konińsko-
Pyzderskiej 
 
 
 
 

W czasie przebudowy a także rozbudowy dróg może dojść 
do awarii mogących mieć znaczący wpływ na środowisko 
wodne.  
Poprzez budowę dróg należy spodziewać się zmian 
powierzchni retencji , zwiększonego odpływu 
powierzchniowego. Należy domniemywać negatywnych 
oddziaływań na jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych w rejonie dróg z uwagi na odprowadzanie 
wód opadowych o podwyższonej ilości związków 
ropopochodnych zarówno w przypadku normalnego 
korzystania jaki i wystąpienia awarii. Może to wpłynąć na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, jak i 
podziemnych. W przypadku autostrad i dróg ekspresowych 
budowa wiąże się również z budową infrastruktury 
towarzyszącej. Wymienione inwestycje związane są 
również z tworzeniem budowli wodnych mających na celu 
przekroczenie cieków wodnych co będzie miało wpływ na 
zmianę stanu morfologicznego cieków. 
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie miała bezpośredni 
wpływ na poprawę jakości zrzucanych ścieków 
oczyszczonych. Zwiększenie wydajności oczyszczalni należy 
korelować ze zwiększeniem liczby ludności obsługiwanej 
przez tą oczyszczalnię, a co za tym idzie ograniczeniem 
niekontrolowanych  zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać 
się poprawy stanu jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie będzie miało wpływ na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni. 
 
 
 
 
 
 
 
Dostosowanie istniejącego terenu doliny Warty w celu 
możliwości odbioru wód powodziowych. Efekt negatywny 
jest związany z ograniczeniem naturalnych zalewów 
powodziowych na obszarach cennych przyrodniczo poniżej 
planowanej inwestycji. Efekt pozytywny związany jest z 
okresowymi zalewami terenów naturalnie zalewanych 
przez wody powodziowe i możliwość przechwytu i 
zretencjonowania części wód powodziowych. 

Negatywna/ 
Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatywna/ 
Pozytywna 

Horyzont czasowy 2021 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowana czasowo gotowość do podjęcia 
realizacji inwestycji . 

Horyzont czasowy 2027 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowana czasowo gotowość do podjęcia 
realizacji inwestycji . 
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Analizę trendu zmian presji w zlewni w odniesieniu zmian liczby ludności i wykorzystania 

nawozów naturalnych przeprowadzono na podstawie dostępnych danych GUS-owskich; 

 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W0903 nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy, co w 

połączeniu ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na uporządkowanie i poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej, skutkować będzie ograniczeniem odprowadzania 

ścieków nieoczyszczonych do wód i do ziemi, 

 Z analizy trendu w produkcji zwierzęcej wynika jeden wyraźny kierunek zmian: 

niewielki (nieznaczący w odniesieniu do skali nawożenia naturalnego) wzrost 

pogłowia bydła, względnie stały poziom hodowli trzody chlewnej oraz znaczący 

wzrost drobiu kurzego, co może skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na wodę 

dla celów gospodarskich oraz zwiększeniem nawożenia naturalnego. 

 

 Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  3.6.

Analiza ta została sporządzona w oparciu o „Wytyczne dotyczące oceny ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych wg. RDW”. Wynikiem tej oceny jest stwierdzenie, że zidentyfikowane w 

zlewni SCWP W0903 presje perspektywiczne nie powinny znacząco negatywnie wpłynąć na stan 

ilościowy zasobów wodnych SCWP. W przypadku stanu ilościowego przewidywana jest poprawa 

jakości zrzucanych ścieków komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów ścieków. 

Rozbudowa sieci szybkiego ruchu może natomiast doprowadzić do zwiększenia dopływu związków 

soli i substancji ropopochodnych. Zakładane w prognozie rozwoju działania podstawowe są trafnie 

wskazane, lecz z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian istniejących uwarunkowań, może 

się okazać, że prawdopodobieństwo osiągnięcia przez SCWP celów środowiskowych będzie zbyt 

niskie. 
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 Podsumowanie zlewni Lutyni do Lubieszki W0901, zlewni Warty od 4.

Prosny do Lutyni W0902, zlewni Warty od Lutyni do Maskawy W0903 

Z punktu widzenia wielkości i dostępności zasobów wód powierzchniowych w zlewni można 

wyodrębnić dwie znacząco od siebie odbiegające części. Jedną z nich jest zlewnia Lutyni (SCWP 

W0901 i duży fragment SCWP W0902) ze stosunkowo niewielkimi zasobami własnymi, okresowymi 

deficytami zasobów dyspozycyjnych, małym odpływem jednostkowym, stosunkowo niskim 

zasilaniem opadowym i niekorzystnymi warunkami geomorfologicznymi (litologia, warunki 

filtracyjne) Drugą natomiast jest zlewnia Warty (z wyłączeniem zlewni Lutyni, pozostały fragment 

SCWP W0902 i SCWP W0903) o względnie korzystnych warunkach filtracyjnych oraz znaczną rezerwą 

zasobową cieku głównego. Całkowite zasoby dyspozycyjne, ustalone na podstawie uśrednionych 

wartości przepływów miesięcznych z wielolecia 1951-2010 i przepływu nienaruszalnego ustalonego 

metodą Kostrzewy, dla profilu zamykającego zlewnię (powyżej ujścia Maskawy) wynoszą 73,42 m3/s. 

Po uwzględnieniu analogicznie ustalonych zasobów dyspozycyjnych na wejściu do zlewni można 

stwierdzić straty zasobów w SCWP. 

Stosunkowo niewielka w stosunku do powierzchni zlewni, wielkość zasobów wód 

powierzchniowych wskazywałaby na występowanie w zlewni czynników antropogenicznych, 

znacząco wpływających na zaburzenie naturalnego reżimu wodnego. Analizując jednak pozyskane w 

wyniku analizy danych katastralnych i ankietyzacji bezpośredniej użytkowników, informacje o 

wielkości korzystania z wód oraz wyniki wykonanego statycznego bilansu ilościowego wód dla 

poszczególnych SCWP, trudno za główną przyczynę takiej sytuacji uznać pobory wód 

powierzchniowych. Stosunek poborów bezzwrotnych do zrzutu wód obcych jest dla zasobów 

korzystny, co tym bardziej wskazuje na wyraźne zubożenie zasobów własnych zlewni. Przyczynami 

antropogenicznymi takiej sytuacji mogą być: duży udział nieewidencjonowanych poborów wód 

gruntowych ze strefy drenażowej cieków w ramach zwykłego korzystania z wód, pobory nielegalne, 

intensyfikacja ewapotranspiracji na terenach rolniczych, obniżenie zdolności retencyjnej gruntów. 

Niewykluczona jest również kumulacja czynników antropogenicznych i naturalnych, w tym 

obserwowane w całej Wielkopolsce obniżenie wód I poziomu wodonośnego i coraz częstsze deficyty 

opadowe.   

Sytuacja taka nie stwarza poważnego zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę priorytetowych 

działów gospodarki narodowej, w tym gospodarki komunalnej. Zaopatrzenie ludności oraz przemysłu 

w wodę odbywa się niemal w całości w oparciu o wody podziemne. Pobór wód powierzchniowych 

służy głównie zaopatrzeniu gospodarstw rolnych oraz rybackich.    

Poważnym problemem w całej zlewni jest również skrócenie okresu dostępności zasobów 

wód powierzchniowych, którego głównymi przyczynami są w przypadku zlewni Lutyni: 

 nieprawidłowe prowadzone melioracji wodnych, przyspieszające odpływ nadwyżek 

wody w okresach wezbraniowych, stanowiące zagrożenie m.in. dla znajdującego się 

w górnej części zlewni (w SCWP W0902) obszaru Natura 2000 – Dąbrowy 

Krotoszyńskie, 

 obniżenie retencji gruntowej w wyniku użytkowania rolniczego, 

 mały odsetek lasów, 
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 przetrzymanie wód powierzchniowych w okresie największych deficytów przez 

użytkowników rybackich, 

 w odcinku przyujściowym ograniczenie naturalnych wylewów wód wezbraniowych. 

W przypadku Warty, oprócz powyższych, istotnym czynnikiem zakłócającym reżim naturalny 

jest funkcjonowanie Zbiornika zaporowego Jeziorsko, którego funkcjonowanie, a w szczególności 

harmonogram zrzutów wód wezbraniowych dostosowano wyłącznie do potrzeb ochrony 

powodziowej, nie uwzględniając m.in. potrzeb środowiska naturalnego. Jest to sytuacja wyjątkowo 

groźna dla ekosystemów od wód zależnych na terenach chronionych w dolinie Warty i jej 

sąsiedztwie. Obserwowane już w chwili obecnej skutki zaburzenia reżimu hydrologicznego cieku 

szczególnie mocno odczuwalne są w granicach Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, 

wchodzącego w granice kilku obszarów Natura 2000.  

Podobnie poważny problem stanowi stan jakościowy zasobów wód powierzchniowych 

zlewni. Wszystkie wydzielone w ramach SCWP W0901, SCWP W0902, SCWP W0903 jednolite części 

wód powierzchniowych płynących, zostały uznane za zagrożone nieosiągnięciem założonych celów 

środowiskowych. Ocenę stanu oparto w tym przypadku na istniejącej sieci punktów pomiarowych 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Biorąc jednak pod uwagę stopień zagęszczenia punktów 

pomiarowych, złożoność sieci hydrograficznej i obecność obszarów chronionych, uzyskiwane wyniki  

nie są wystarczające do postawienia właściwej diagnozy o wysokim poziomie ufności. Fakt ten 

potwierdza również duża liczba ocen wykonanych przez WIOŚ/GIOŚ z przeniesienia z innych JCWP. 

Wykonana w ramach opracowania, analiza presji wpływających na stan chemiczny i 

hydromorfologiczny, potwierdza fakt konieczności uzupełnienia sieci monitoringowej, a w 

szczególności przeprowadzenia kompleksowych ocen hydromorfologicznych i biologicznych. 

Niezależnie od kompletności badań w ramach PMŚ, zarówno wyniki uzyskane przez WIOŚ w 

Poznaniu, jak i otrzymane na etapie realizacji niniejszego opracowania, potwierdzają zły stan 

wszystkich JCWP przy stanie/potencjale ekologicznym umiarkowanym, a w przypadku Warty od 

Lutyni do Moskawy – słabym.  

Analizując wyniki bilansu jakościowego wód, w którym uwzględniono zarówno punktowe jak i 

obszarowe źródła zanieczyszczeń, jako przyczynę obecnego stanu wód powierzchniowych można 

jednoznacznie wskazać dopływ zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych. W przypadku Warty, istotną 

rolę odgrywa również dopływ zanieczyszczeń z SCWP W0811 Prosna od Dopływu z Piątka Małego do 

ujścia i W0708 – Warta od Powy do Prosny. Głównym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych w 

postaci ładunków rozproszonych jest rolnictwo, co ma swoje odzwierciedlenie w strukturze 

użytkowania gruntów zlewni. W niewielkim stopniu dostawcą zanieczyszczeń jest gospodarka 

rybacka i komunalna. Udział przemysłu jest marginalny. 

Szczegółowe wnioski dotyczące ocen stanu wód powierzchniowych i pozostałych analiz 

wykonanych w ramach opracowania w poszczególnych SCWP zamieszczono poniżej; 

 

Zasoby wodne: 

1. Zasoby dyspozycyjne w zlewni W0901 dostępne są w ciągu całego roku. Największe nadwyżki 

przypadają na wezbrania wiosenne oraz miesiące wrzesień i październik. W strukturze 

poborów wód ze zlewni W0901 dominują pobory na cele rolnicze. W zrzutach przeważają 
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ścieki oczyszczone ze źródeł komunalnych. Pobory bezzwrotne na tle zrzutów wód obcych, 

stanowią niewielki udział w bilansie wód zlewni jednakże mogą być przyczyną pojawiającego 

się w miesiącu lipcu deficytu zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych. W pozostałych 

miesiącach wyniki bilansu wskazują na istnienie rezerwy zasobów dyspozycyjnych. 

2. Zasoby dyspozycyjne w zlewni Warty od Prosny do Lutyni W0902, dostępne są w ciągu całego 

roku. Analizy zmienności zasobów na podstawie danych o przepływach z lat 1981-2000 

wskazują na wyraźne straty w granicach SCWP. W strukturze poborów wód 

powierzchniowych dominują użytkownicy przemysłowi oraz rolniczy. W zrzutach dominujący 

udział mają zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych. Pobory bezzwrotne mają zbliżony do 

zrzutów wód obcych udział w ogólnym bilansie wód powierzchniowych SCWP. Na zamknięciu 

SCWP stwierdzono znaczące nadwyżki zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych. 

Nie są to jednak zasoby własne zlewni tylko wnoszone dopływami z SCWP W0901, W0708, 

W0811. Wyniki łącznych obliczeń bilansowych dla SCWP W0901 wskazują na istnienie 

niewielkich rezerw zasobów dyspozycyjnych w okresie wiosennym i znacznych nadwyżek 

zasobów dyspozycyjnych zwrotnych. 

3. Dostępne, teoretyczne zasoby dyspozycyjne w SCWP W903 opierają się na zasobach 

wnoszonych do zlewni rzeką Wartą z SCWP wejściowej – W0902. Wśród użytkowników 

korzystających z wód powierzchniowych zlewni W0903 wszystkie pobory wód 

powierzchniowych związane są z działalnością rolniczą. W zrzutach dominujący udział mają 

zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych. Pobory bezzwrotne mają nieznaczny udział w 

ogólnym bilansie wód powierzchniowych SCWP w przeciwieństwie do zrzutów wód obcych.  

Na zamknięciu SCWP stwierdzono znaczące nadwyżki zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i 

bezzwrotnych, podobnie jak w przypadku SCWP W0902 nie są to jednak zasoby własne 

zlewni tylko wnoszone dopływami z SCWP W0902, a pośrednio z SCWP W0901, W0708, 

W0811. Niewielkie ilości zasobów własnych zlewnia generuje jedynie w miesiącach: lutym, 

marcu, kwietniu i wrześniu. Stanowią one jednak znikomy % ogółu zasobów dyspozycyjnych.  

4. Elementem w znaczący sposób zaburzającym naturalny reżim hydrologiczny w ujściowym 

odcinku Lutyni w SCWP W0902, a także na całym odcinku Warty (SCWP W0902, W0903) jest 

niedostosowane harmonogramu zrzutów wód ze zbiornika Jeziorsko do potrzeb obszarów 

chronionych zlokalizowanych poniżej zbiornika. Sytuacja taka jest częściowo wynikiem 

ustanowienia na zbiorniku Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 100002), tym samym 

znaczące ograniczenie możliwości zmian poziomu zbiornika i dostosowania harmonogramu 

zrzutów dla potrzeb obszarów chronionych (w tym Natura2000) poniżej zbiornika. Na 

potrzebę poprawy reżimu wodnego na obszarach Żerkowsko-Czeszewskiego, 

Nadwarciańskiego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego i związanych z nimi obszarów 

Naturowych wskazują m.in. zapisy w planach  lub projektach planów ochronnych. 

5. Ocena wskaźnikowa stanu hydrologicznego cieków w poszczególnych SCWP zlewni Warty od 

Prosny do Lutyni potwierdza zaburzenie reżimu naturalnego, odzwierciedlone to jest głównie 

przekroczeniami wartości progowych wskaźników I3 (wskaźnik zaburzenia reżimu 

hydrologicznego) oraz I4 (wskaźnik zachowania przepływu nienaruszalnego).   
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Stan morfologiczny: 

1. Ze względu na rozbieżności w ocenach bezpośrednich i „przenoszonych” (niezależnie od 

metodyki i rzetelności wykonania) występujących w rejonach o znacznej i zróżnicowanej presji 

antropogenicznej, ocenę wskaźnikową stanu morfologicznego wykonano dla każdej JCWP w 

granicach zlewni Warty od Prosny do Maskawy.  

 W zlewni Warty od Prosny do Lutyni, zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w 

Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129) wydzielono 

następujące odcinki cieków szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości 

morfologicznej,  

 Warta od Prosny do Lutyni, 

 Warta od Lutyni do Maskawy. 

Jako gatunek ryb określających wymagania ciągłości morfologicznej wskazano: jesiotra, 

łososia, węgorza i bolenia. 

Żaden z pozostałych odcinków cieków nie został wyznaczony jako ciek szczególnie istotny lub 

istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej. Ze względu jednak na tarliskowy charakter 

ujściowych odcinków cieków stanowiących dopływy Warty i duże znaczenie dla ekosystemów 

od wód zależnych na obszarach chronionych wskazane jest przyjęcie dla tych cieków; certy i 

węgorza jako reprezentatywnych gatunków ryb. 

2. W SCWP W0901 na niekorzystną ocenę stanu morfologicznego wpływają głównie urządzenia 

piętrzące pozbawione przepławek umożliwiających swobodną migracją fauny. W SCWP 

W0902 oraz W0903 na niekorzystną ocenę stanu morfologicznego oprócz urządzeń 

piętrzących pozbawionych przepławek umożliwiających swobodną migracją fauny wpływa 

również zabudowa regulacyjna i obwałowania przeciwpowodziowe. Czynniki te wpływają 

niekorzystnie na reżim hydrologiczny oraz retencję gruntową ekosystemów wodnych i od wód 

zależnych na obszarach chronionych. 

3. Zidentyfikowane w zlewni presje perspektywiczne mogą znacząco negatywnie wpłynąć na 

stan morfologiczny cieków SCWP W 0902, w szczególności głównego dopływu Warty - Lutyni.  

Zaburzeniu w wyniku budowy urządzeń piętrzących związanych z nowobudowanymi 

zbiornikami retencyjnymi może ulec również reżim hydrologiczny Lutyni i rozkład roczny 

zasobów wodnych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych, może nastąpić dalsze 

utrudnienie swobodnej migracji ichtiofauny. Należy bezwzględnie zastosować urządzenia 

umożliwiające swobodną wędrówkę ryb (przepławki). 

 

Stan jakościowy JCWP: 

1. Czynnikiem determinującym stan jakościowy wód we wszystkich zlewniach jest czynnik fizyko-

chemiczny mający swoje źródło w intensywnym stosowaniu nawożenia naturalnego i 

mineralnego w rolnictwie oraz prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i drobiu.  

2. Nie wszystkie JCWP są objęte monitoringiem w tym w szczególności W0902 i W0903 (braki 

danych), co wpływa na wykonanie prawidłowej i kompletnej oceny poszczególnych JCWP pod 

względem spełnienia wymogów obszarów chronionych, a więc pod względem eutrofizacji i 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni ” 

 

30 
 

narażenia obszarów na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. W celu 

wykonywania prawidłowych ocen stanu wód w poszczególnych JCWP, wskazane jest 

rozbudowanie systemu monitoringu jakościowego wód.  

3. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w SCWP W0901 największa ilość 

punktów zrzutów wszystkich rodzajów zinwentaryzowanych ścieków zlokalizowana jest w 

zlewni Lutyni do Radowicy - PLRW60001618524. Udział procentowy ładunków ścieków w 

zrzutach od poszczególnych grup użytkowników prowadzących monitoring jakości ścieków 

wykazuje znaczną dominację ścieków komunalnych. Udział ładunków ścieków w tej grupie 

użytkowników wynosi od  89,5% dla związków fosforu do 95% dla CHZT. W SCWP W0902 

największa ilość punktów zrzutów zlokalizowana jest w JCWP Lutynia od Lubieszki do ujścia - 

PLRW60001918529. Udział procentowy ładunków ścieków w zrzutach od poszczególnych grup 

użytkowników prowadzących monitoring jakości ścieków wykazuje dominację ścieków 

komunalnych. SCWP W0903 – Warta od Lutyni do Maskawy.  

4. W bilansie azotu ogólnego SCWP W0901 stwierdzono znaczny udział zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł rozproszonych, w tym w szczególności nawożenia nawozami 

naturalnymi i mineralnymi. W przypadku bilansu fosforu dominującą rolę odgrywa ilość tego 

pierwiastka wnoszona z nawozami mineralnymi. Wyniki obliczeń bilansowych dla azotu 

ogólnego wykazały konieczność redukcji ilości ładunków w ciągu całego roku. W przypadku 

ilości fosforu obliczenia bilansowe wykazały chłonność cieków w okresie zimowym i 

jesiennym, co wskazuje na znaczny udział zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych w tym 

przede wszystkim nawożenia w okresie letnim. W bilansie zarówno azotu ogólnego jak i 

fosforu w SCWP W0902 stwierdzono znaczny udział zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 

rozproszonych, w tym w szczególności nawożenia mineralnego. Wyniki obliczeń bilansowych 

dla azotu ogólnego wykazały konieczność redukcji ilości ładunków w miesiącach zimowych. 

Wskazuje to na zdolność redukcji biogenów przez odnawiającą się biomasę w okresie wczesno 

letnim oraz jesienno-zimowym w okresie braku nawożenia. W przypadku ilości fosforu 

obliczenia wykazały konieczność redukcji ładunków fosforu wnoszonych do cieków wraz z 

nawozami fosforowymi, w okresach intensywnego nawożenia. W bilansie zarówno azotu 

ogólnego jak i fosforu w SCWP W0903 stwierdzono znaczny udział zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł rozproszonych, w tym w szczególności nawożenia.  Wyniki obliczeń 

bilansowych dla azotu ogólnego wykazały chłonność w okresie wiosennym co wskazuje  na 

zdolność redukcji biogenów przez odnawiającą się biomasę oraz w okresie jesienno-zimowym, 

co związane jest z brakiem nawożenia. Obliczenia bilansowe wykazały również konieczność 

redukcji ładunków fosforu wnoszonych do cieków wraz z nawozami fosforowymi, w okresach 

intensywnego nawożenia. 

5. Zidentyfikowane presje perspektywiczne oraz przeprowadzone analizy trendów 

(demograficznego oraz hodowli rozdz. 7.4.) wykazały, że; 

 W przypadku stanu jakościowego  przewidywana jest poprawa jakości zrzucanych 

ścieków komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów ścieków. Rozbudowa 

sieci szybkiego ruchu może natomiast doprowadzić do zwiększenia dopływu związków 

soli i substancji ropopochodnych.  
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 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności we wszystkich SCWP nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy. 

Jednocześnie zwiększy się ilość inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową, 

które skutkować będą wzrostem liczby ludności korzystającej z ogólnospławnej sieci 

kanalizacyjnej oraz zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków w poszczególnych 

gminach.  

 Analiza dotychczasowych tendencji zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w 

odniesieniu do terenów analizowanych wskazuje wyraźny kierunek zmian na niewielki 

(nieznaczący w odniesieniu do skali nawożenia naturalnego) wzrost pogłowia bydła, 

względnie stały poziom hodowli trzody chlewnej oraz znaczący wzrost drobiu kurzego. 

Biorąc pod uwagę ogólne trendy na rynku spożywczym w kraju i zagranicą można przyjąć, 

że tendencja nadal się utrzyma, co będzie skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na 

wodę dla celów gospodarskich oraz zwiększeniem nawożenia naturalnego. 

 

Na terenach, gdzie wpływ presji na danym obszarze wskazuje na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, konieczne jest wprowadzenie ograniczeń zapobiegających i minimalizujących 

niekorzystne jej skutki.  

Analiza presji istniejących i perspektywicznych, bilans jakościowy i ilościowy oraz możliwe do 

wykonania działania wykazały, że głównym czynnikiem wpływającym na stan wód jest rolnictwo, w 

tym przede wszystkim presje obszarowe związane z nawożeniem naturalnym i mineralnym.  

W odniesieniu do zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem, pełne ograniczenie 

czynników powodujących zanieczyszczenie wód nie jest możliwe przez akta prawa miejscowego, 

jakim są warunki korzystania z wód zlewni. Należy podkreślić, że niemożliwa jest również zmiana 

struktury użytkowania gruntów w zlewni. Wobec powyższego dla obszarów szczególnie narażonych 

należy wprowadzić programy działań, służące poprawie jakości wód poprzez stosowanie dobrych 

praktyk rolniczych w tym przede wszystkim prawidłowe stosowanie nawozów naturalnych i 

mineralnych oraz środków ochrony roślin, prowadzenie właściwej gospodarki na użytkach zielonych, 

a także wykorzystywanie w prawidłowy sposób ścieków z gospodarstw rolnych.  

Istotną presją wpływającą na reżim hydrologiczny jest zabudowa hydrotechniczna 

powodująca szereg zaburzeń w przebiegu hydrologicznym naturalnego cieku. Należy jednak 

pamiętać, że zmiany spowodowane oddziaływaniem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej są 

niemożliwe do całkowitego wykluczenia bez likwidacji tych budowli. 
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 Propozycje wymagań, zaleceń i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 5.

Warty od Prosny do Maskawy SCWP W0901, W0902, W0903 

Przy formułowaniu propozycji szczegółowych zapisów, dotyczących warunków i ograniczeń w 

korzystaniu z wód zlewni, uwzględniono wyniki analiz i obliczeń zamieszczonych w poszczególnych 

rozdziałach opracowania z wyłączeniem wskazań pozostających w kompetencjach Dyrektorów 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód, w tym w 

szczególności w zakresie przekształceń hydromorfologicznych i reżimu hydrologicznego cieków, 

winny być zapisane w planach ochrony obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220). 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych: 

 zachowanie w korytach cieków przepływów nienaruszalnych określonych zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, 

 korzystanie z wód musi się odbywać bez naruszania warunków szczegółowych określonych w 

planach ochronnych obszarów chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, 

 korzystanie z wód wiążące się ze zmianami morfologicznymi w JCWP, w tym w szczególności 

z regulacją lub wykonywaniem urządzeń wodnych nie może stwarzać nowego lub zwiększać 

istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ani zagrażać osiągnięciu celów 

środowiskowych, określonych dla obszarów chronionych, 

 jeżeli jakiekolwiek JCWP w zlewni podlegają innym niż określone w Warunkach wymaganiom 

stanu, ustalonym na podstawie przepisów odrębnych, to obowiązują te wymagania, które są 

bardziej rygorystyczne, 

 korzystanie z wód musi się odbywać na zasadzie zależnego korzystania z wód, a podmiot 

ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne, zobowiązany jest do udokumentowania w 

operacie wodnoprawnym braku negatywnego oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód.  

 

Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Warty od Prosny do Maskawy 

 korzystanie z wód polegające na piętrzeniu lub retencjonowaniu śródlądowych wód 

powierzchniowych realizowane na jednolitych częściach wód powierzchniowych musi 

uwzględniać konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego i nie może być mniejsza od 

wartości przepływu wymaganego dla prawidłowej pracy przepławek, 

 wprowadza się zakaz wykorzystania nawozów naturalnych i mineralnych do nawożenia 

użytków położonych w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej cieków istotnych z 

wyłączeniem brzegów zabezpieczonych roślinnością buforową lub urządzeniami służącymi 

ograniczeniu spływu powierzchniowego, 

 wprowadza się zakaz budowy nowych urządzeń piętrzących na ciekach: Brodal, Lubieszka, 

Lutynia w celach innych niż poprawa retencji lokalnej, 
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 korzystanie z wód zlewni dla celów rybackich wymaga prowadzenia monitoringu jakości wód 

odprowadzanych z obiektów gospodarki rybackiej w zakresie zwiększenia wartości 

wskaźników BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, azotu ogólnego,   

 na podmioty korzystające z wód nakłada się obowiązek przekazywania organowi właściwemu 

do prowadzenia katastru wodnego danych o rzeczywistej wielkości poboru oraz ilości i jakości 

prowadzonych zrzutów w terminie do 30 września każdego roku za pierwsze półrocze danego 

roku, oraz w terminie do 31 marca każdego roku za drugie półrocze roku poprzedzającego, 

 w przypadku braku przekazywania przez podmiot uprawniony do korzystania z wód ww. 

informacji do katastru przez okres co najmniej dwóch lat, korzystanie z wód należy uznać za 

zaniechane. Stwierdzone zaniechanie korzystania z wód stanowi podstawę do cofnięcia lub 

ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania. 

 

Regulacje ogólne: 

 przegląd pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia w 

zakresie ich zgodności i dostosowania do zapisów Warunków, realizowany winien być 

przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, na zasadach określonych 

w ustawie Prawo wodne, 

 warunki korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy nie naruszają ustaleń 

obowiązujących dokumentów prawa miejscowego oraz innych ustaleń dotyczących 

uwarunkowań korzystania z wód, 

 pozostałe warunki korzystania z wód zlewni określono w Rozporządzeniu w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. 
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1. Zlewnia Maskawy  

1.1. Położenie  SCWP W0904 w Regionie Wodnym Warty 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0904, położona w centralnej części Regionu 

wodnego Warty, Zlewnia Maskawy III rzędową zlewnią całkowitą rzeki Maskawy o powierzchni 602,7 

km2. Jest to zlewnia asymetryczna, bezjeziorna, z dobrze rozwiniętą siecią lewostronnych dopływów 

naturalnych. 

 

 
Ryc.  1. Mapa lokalizacyjna - SCWP W0904 w Regionie Wodnym Warty 
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1.2. Charakterystyka SCWP W0904 

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zestawiono podstawowe informacje o lokalizacji, 

uwarunkowaniach przyrodniczych, morfologicznych i hydrologicznych zlewni Maskawy: 

 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka SCWP W0904 

Charakterystyka SCWP 

Dorzecze Odry 

Region wodny Region wodny Warty 

Województwo/wa Wielkopolskie 

Gminy 

Miłosław, miasto Miłosław, Nekla, miasto Nekla, Września miasto 

Września, Kołaczkowo, Dominowo, Krzykosy, Środa Wielkopolska, miasto 

Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Kostrzyn, Kórnik, Kleszczewo Czerniejewo  

Powierzchnia 602,7 km 2       

Obszary chronione 
OSO Dolina Środkowej Warty, Lasy Żerkowsko – Czeszewskie, OSO Ostoja 
Rogalińska,  SOO Rogalińska Dolina Warty,  SOO Dolina Średzkiej Strugi, 
Bagna Średzkie, Zlewnia Jezior Kórnicko – Zaniemyskich 

Liczba JCWP 5 ( 5 rzecznych )  

Typ JCWP i liczba 

Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Rzeka nizinna żwirowa (20) 

Warunki infiltracyjne utworów 
powierzchniowych 

Niekorzystne związane z utworami wysoczyznowymi 
Korzystne i zmienne w pradolinie 

Rodzaj zlewni Źródliskowa 

Uśrednione zasoby dyspozycyjne 
[m

3
/s] na zamknięciu zlewni 

1,7 

 

 

1.3. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 

Identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz istotnych problemów 

gospodarowania wodami przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z: 

 katastru wodnego RZGW w Poznaniu, 

 Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 baz danych statystycznych gmin, powiatów, województw oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

 ankietyzacji bezpośredniej użytkowników wód w zlewni, 

 obliczenia i analizy empiryczne. 
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Tabela 2. Identyfikacja presji antropogenicznych 

Identyfikator presji Jednostka Wartość 

Gospodarka komunalna 

Ludność ogółem m-k
 

50885 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków m-k
 

22922 

Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków % 45 

Zewidencjonowane przydomowe oczyszczalnie szt. 40 

Rolnictwo i leśnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych ha 49286,2 

Udział użytków rolnych % 81,77 

Powierzchnia lasów ha 9197 

Udział lasów % 15,27 

Ładunek N z nawozów mineralnych kg 3933022,0 

Ładunek P z nawozów mineralnych kg 1391442,2 

Ładunek N z nawozów naturalnych kg 2999735,3 

Wielkość ładunku N z  depozycji atmosferycznej na ląd kg 1288573,2 

Wielkość ładunku N z  depozycji atmosferycznej do wód kg 4268,5 

Zużycie wody wg. użytkowników 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu m
3
/rok

 
13950,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby komunalne m
3
/rok 0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolne m
3
/rok 13950,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rybackie m
3
/rok 0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne m
3
/rok 0 

 

 

Tabela 3. Istotne problemy gospodarowania wodami 

Zagadnienie Zidentyfikowana przyczyna 

Odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków  
komunalnych 

Brak lub niedostateczny rozwój systemów kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków, niska świadomość społeczna, brak 
realizacji założeń KPOŚK 

Zmiany hydromorfologiczne 
Zabezpieczenia przed powodzią, użytkowanie zasobów 
wodnych, regulacje i zabudowa poprzeczna dla potrzeb 
rolniczych 

Zmiany reżimu  Zmiany regulacyjne i zabudowa 

Odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków 
przemysłowych 

Nie dotyczy 

Pobór wód powierzchniowych dla 
zaopatrzenia ludności 

Zaspokojenie potrzeb ludności w wodę z wód podziemnych 

Zagrożenie powodziowe Charakter zlewni 

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
rolniczych 

Intensywne użytkowanie rolnicze, brak właściwej 
infrastruktury, 81,77% terenów rolnych 

Odprowadzenie wód wykorzystywanych do 
hodowli ryb (stawy rybne) 

Cele rybackie zdecydowanie dominują w poborach, silna presja 
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1.4. Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań  

Analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonej części wód przeprowadzono 

zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu „Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań 

na wody i ich skutków wraz ze wskazaniem części zagrożonych nieosiągnięciem celów 

środowiskowych określonych prawem” (Praca zbiorowa 2004)”. 

Analizie poddano, uznane za istotne, oddziaływania punktowe (pobory wód 

powierzchniowych, zrzuty ścieków) oraz odziaływania obszarowe (gospodarka komunalna, rolnictwo i 

leśnictwo, przemysł). Podsumowanie informacji o czynnikach wskazano, że w niniejszej SCWP 

największą presję generuje gospodarka rybacka, rolnictwo i gospodarka komunalna. 

Inwentaryzację i określenie użytkowników korzystających w sposób szczególny ze środowiska 

dokonano na podstawie ankietyzacji użytkowników i konsumentów wód za rok 2011. W wyniku 

ankietyzacji możliwe było określenie ilości użytkowników korzystających z wód w danej Scalonej 

Części Wód wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych Jednolitych Części Wód. Wśród 

zinwentaryzowanych użytkowników odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych i ziemi 

określono tych, którzy zrzucają ścieki komunalne, przemysłowe oraz wody ze stawów rybnych. 

Wśród zinwentaryzowanych użytkowników odprowadzających ścieki do wód 

powierzchniowych i ziemi określono tych, którzy zrzucają ścieki komunalne, przemysłowe, wody ze 

stawów rybnych ścieki z gospodarstw rolnych. 

W zlewni Maskawy SCWP W0904 zinwentaryzowano w strukturze poborów wód 

powierzchniowych dwie kategorie dominujące tj. pobory na cele rybackie (2 użytkowników) i pobory 

na cele  gospodarki rolnej ( 29 użytkowników). 

 

Analiza stanu ekologicznego JCWP 

Bilans ilościowy pozwolił na obliczenie bilansu jakościowego SCWP z uwzględnieniem 

rzeczywistych danych uzyskanych podczas ankietyzacji, dotyczących jakości zrzucanych ścieków. 

Wszystkie obliczenia bilansowe wykonano w oparciu o metodykę zamieszczoną w części I „Informacje 

ogólne oraz założenia metodyczne”. 

W bilansie uwzględniono następujące składowe: 

 Punktowe zrzuty zanieczyszczeń z rozróżnieniem celu użytkowania wód (komunalne, 

przemysłowe, nawodnienia/rolnicze, rybackie), 

 Obszarowe źródła zanieczyszczeń z uwzględnieniem źródeł komunalnych, rolniczych, 

depozycji atmosferycznej i zasilania wewnętrznego. 

Do obliczeń bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistych ładunkach zanieczyszczeń w zrzutach z 

zachowaniem następującej hierarchii: 

 Dane z ankietyzacji użytkowników 

 Dane z pozwoleń wodnoprawnych 

 Dane z katastru wodnego przekazane przez Zamawiającego 

 

Do identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań na wody pod względem jakościowym 

wykorzystano wskaźniki fizyko-chemiczne i biologiczne z punktu pomiarowo-kontrolnego 

zlokalizowanego w profilu zamykającym SCWP – Zlewnia Maskawy – Kępa Wielka. 
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W SCWP W0904 – zlewnia Maskawy zaktualizowane wyniki ocen stanu Jednolitych Części 

Wód, wskazują w większości przypadków na zły stan cieków głównych przy jednocześnie 

umiarkowanym lub słabym stanie/potencjale ekologicznym. Oceny wykonane dla JCWP Brodek - 

PLRW600016185492 oraz Miłosławka do Kanału Połczyńskiego - PLRW600017185484 należy jednak 

uznać za niepewne z uwagi na wykonanie ocen na podstawie przeniesienia ze zlewni cieków 

analogicznych. 

 

Analiza stanu ilościowego 

Zlewnia Maskawy charakteryzuje się zasobami dyspozycyjnymi przez cały rok hydrologiczny, 

przy czym ich ilość w miesiącach letnich ( w okresie wegetacji ) jest znacznie ograniczona. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju 

zamykającym zlewnię części wód (wyrażony formułą; i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ  w mln m3/rok), 

wartość progowa wskaźnika – 0,03 (3%), 

 Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do przepływu 

średniego niskiego z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju 

zamykającym zlewnię części wód (wyrażony formułą i2 = Ppow/SNQp w m3/s), wartość 

progowa wskaźnika dla rzek nizinnych – 0,25 (0,25%), 

 Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia do 

1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQ z 

wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980), wyrażonego formułą i3=| 1-(SSQ/SSQp)| - 

wartość progowa wskaźnika – 0,25 (25%), 

 Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego – wskaźnik bezwzględny 

wyrażony formułą i4 = Qn/NTQ – wartość progowa 1,0 (100%) - przyjęto przepływ 

nienaruszalny wg kryterium hydrobiologicznego wyliczonego metodą Haliny Kostrzewy 

(1977). 

Z wykonanych obliczeń wynika, że w ciągu całego roku hydrologicznego, w SCWP W0904 –  

Zlewnia Maskawy, istnieją nieznaczne naturalne zasoby dyspozycyjne zwrotne. Przekroczone zostały 

natomiast dopuszczalne wielkości poborów bezzwrotnych, ich niewielka rezerwa pojawia się głównie 

w miesiącach zimowych. 

Wielkość niedoborów zasobów dyspozycyjnych wskazuje na znaczne sczerpywanie lub niską 

odnawialność zasobów wodnych zlewni. Stan obecny nie pozwala na zaspokojenie potrzeb zarówno 

obecnych jak i potencjalnych użytkowników bez uszczerbku dla istniejących zasobów. 

 

Analiza stanu morfologicznego 

Zmiany spowodowane regulacją oraz zabudową rzek w części wód są bardzo istotne i 

generują znaczne skutki biologiczne oraz morfologiczne. Można dla tej zagregowanej części wód 

określić następujące skutki: 

 brak możliwości migracji fauny (ryb) w górę rzek, 
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 niekorzystne warunki siedliskowe dla flory i fauny, 

 brak tarlisk umożliwiających naturalny rozród, 

 utrudniony transport osadów i rumowiska,  

 ograniczenie naturalnych terenów zalewowych, 

 występowanie jednolitej struktury brzegów, 

 prostowanie koryta ( likwidacja zakoli), 

 zmiana cech strukturalnych (głębokość i szerokość koryta). 

Ocenę presji morfologicznych wykonano w oparciu o dane WZMIUW i RZGW w Poznaniu. 

 Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów cieków istotnych (podwójna długość rzeki) – wyrażony 

wzorem m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów – wartość progowa – 0,60 (60%), 

 Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy 

spadów cieków istotnych w zlewni części wód – wyrażony wzorem m2 = 

ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) – wartość progowa – 0,15 (15%), 

 Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 0,4 

m lub 0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego typu rzeki wykazanego w powyższej 

pracy) odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych – wyrażony wzorem m3 = 

ΣLodcietych/ΣLrzek – wartość progowa 0,30 (30%), 

 Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne 

(zabudowa podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do 

sumarycznej długości cieków istotnych – wyrażony wzorem m4 = ΣLregul/ΣLrzek – 

wartość progowa – 0,50 (50%). 

 

Dla wszystkich 5-ciu JCWP wskaźnik m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów  jest poniżej wartości progowej, 

więc obwałowania nie mają istotnego wpływu na morfologię. 

Dla dwóch JCWP (Miłosławka do Kanału Połczyńskiego i Maskawa od Wielkiej do ujścia) 

wskaźnik m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) posiada wartość wyższą od wartości progowej. Oznacza to, że dla 

tych dwóch JCWP należy ograniczyć zabudowę hydrotechniczną. 

Dla czterech JCWP z pięciu wskaźnik m3 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) znacznie przekracza wartość 

progową, nie jest to jednak wskaźnik decydujący o stanie morfologicznym JCWP, ale znacząco 

ogranicza migracje ichtiofauny. 

Odnośnie wskaźnika  m4 = ΣLregul/ΣLrzek  to wartość jego jest przekroczona wyłącznie w  jednej 

zlewni - Maskawa od Wielkiej do ujścia, przekracza on wartość progową i świadczy o znacznym 

wpływie zabudowy regulacyjnej na morfologię cieku w związku z tym w  powyższej JCWP należy 

koniecznie ograniczyć zabudowę. 
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1.5. Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027. 

Identyfikację istniejących oraz perspektywicznych presji antropogenicznych mogących 

wpływać na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w poszczególnych SCWP w zakresie 

określonym w PGW w dorzeczu Odry oparto na analizie następujących dokumentów planistycznych 

związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarka wodną. 

 

Tabela 4. Zestawienie presji perspektywicznych – SCWP W0904 

Działanie Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego 
Rodzaj presji 
pozytywna/ 
negatywna 

Horyzont czasowy 2015 

Przebudowa i 
rozbudowa drogi 
ekspresowej  S-11 
Gmina Krzykosy, 
Gmina Środa Wlkp., 
m. Środa Wlkp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizacja 
oczyszczalni i 
rozbudowa 
kanalizacji ściekowej 
w Miłosławiu 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacji 
ściekowej w Nekli 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w 
Środzie Wlkp. 
 
 

W czasie przebudowy a także rozbudowy dróg może dojść do awarii 
mogących mieć znaczący wpływ na środowisko wodne.  
Poprzez budowę dróg należy spodziewać się zmian powierzchni 
retencji , zwiększonego odpływu powierzchniowego. Należy 
domniemywać negatywnych oddziaływań na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych w rejonie dróg z uwagi na 
odprowadzanie wód opadowych o podwyższonej ilości związków 
ropopochodnych zarówno w przypadku normalnego korzystania jaki i 
wystąpienia awarii. Co może wpłynąć na zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, jak i podziemnych. W przypadku autostrad i dróg 
ekspresowych budowa wiąże się również z budową infrastruktury 
towarzyszącej. Wymienione inwestycje związane są również z 
tworzeniem budowli wodnych mających na celu przekroczenie cieków 
wodnych co będzie miało wpływ na zmianę stanu morfologicznego 
cieków. 
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji ściekowej 
będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę jakości zrzucanych 
ścieków oczyszczonych. Zwiększenie wydajności oczyszczalni należy 
korelować ze zwiększeniem liczby ludności obsługiwanej przez tą 
oczyszczalnię, a co za tym idzie ograniczenia niekontrolowanych  
zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać się poprawy 
stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych. Działanie 
będzie miało wpływ na uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
zlewni. 
 
 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na 
poprawę jakości zrzucanych ścieków oczyszczonych. Zwiększenie 
wydajności oczyszczalni należy korelować ze zwiększeniem liczby 
ludności obsługiwanej przez tą oczyszczalnię, a co za tym idzie 
ograniczenia niekontrolowanych  zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać się poprawy 
stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych. Działanie 
będzie miało wpływ na uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
zlewni. 
 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na 
poprawę jakości zrzucanych ścieków oczyszczonych. Zwiększenie 
wydajności oczyszczalni należy korelować ze zwiększeniem liczby 
ludności obsługiwanej przez tą oczyszczalnię, a co za tym idzie 
ograniczenia niekontrolowanych  zrzutów ścieków. 

Negatywny/ 
Pozytywny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywny 
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Działanie Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego 
Rodzaj presji 
pozytywna/ 
negatywna 

 
 
 
 
 
Odbudowa Kanału 
Biechowskiego gm. 
Miłosław, gm. 
Września 

W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać się poprawy 
stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych. Działanie 
będzie miało wpływ na uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
zlewni. 
 
Zaburzenia reżimu hydrologicznego i ciągłości morfologicznej cieków, 
degradacja istniejących ekosystemów. Pozytywnym aspektem jest 
lokalna poprawa retencji. 

 
 
 
 
 
Negatywny/ 
Pozytywny 
 
 

Horyzont czasowy 2021 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowana czasowo gotowość do podjęcia się 
realizacji inwestycji . 

Horyzont czasowy 2027 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowana czasowo gotowość do podjęcia się 
realizacji inwestycji. 

 

Analizę trendu zmian presji w zlewni w odniesieniu zmian liczby ludności i wykorzystania 

nawozów naturalnych przeprowadzono na podstawie dostępnych danych GUS-owskich; 

 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W0904 nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy, co w 

połączeniu ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na uporządkowanie i poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej, skutkować będzie ograniczeniem odprowadzania 

ścieków nieoczyszczonych do wód i do ziemi, 

 Analiza trendu w produkcji zwierzęcej wskazuje na niewielki (nieznaczący w 

odniesieniu do skali nawożenia naturalnego) wzrost pogłowia bydła, spadek hodowli 

trzody chlewnej oraz znaczący wzrost drobiu kurzego, co może skutkować 

zwiększeniem zapotrzebowania na wodę dla celów gospodarskich oraz zwiększeniem 

nawożenia naturalnego. 

 

1.6. Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  

 

Analiza ta została sporządzona w oparciu o „Wytyczne dotyczące oceny ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych wg. RDW. Wynikiem tej oceny jest stwierdzenie, że SCWP Zlewnia Maskawy 

jest zagrożona nieosiągnięciem dobrego potencjału ekologicznego. Oznacza to, że zakładane w 

prognozie rozwoju działania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej są trafnie wskazane, 

lecz z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian istniejących uwarunkowań, może się okazać, 

że prawdopodobieństwo osiągnięcia przez SCWP celów środowiskowych będzie zbyt niskie. 
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2. Podsumowanie 
 

W zlewni Maskawy panują wyjątkowo niekorzystne, z punktu widzenia celów 

środowiskowych warunki naturalne i antropogeniczne. W pierwszym przypadku są to niewątpliwie: 

jedne z najniższych opadów rocznych w skali kraju (poniżej 500 mm), niekorzystne warunki 

geomorfologiczne i litologiczne zlewni (równina wysoczyznowa), duża głębokość stropu pierwszego 

użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (miocen), niska jakość wód podziemnych. Do 

dominujących czynników antropogenicznych determinujących aktualny stan ilościowy i jakościowy 

zasobów wodnych zaliczyć należy m.in.; intensyfikację rolnictwa i dominujący udział użytków rolnych 

w pokryciu terenów zlewni (81,77%), silne zmiany morfologiczne wynikające z potrzeby 

dostosowania sieci hydrograficznej do celów rolniczych i rybackich (w tym zbiornik retencyjny Środa), 

stosunkowo dużą gęstość zaludnienia (jak na tereny rolnicze) przy relatywnie niskim stopniu 

skanalizowania, intensywną gospodarkę rybacką, ograniczenie retencji wynikające z braku roślinności 

naturalnej lub seminaturalnej. 

Otrzymana na podstawie badań prowadzonych w ramach PMŚ wskazuje jednoznacznie na zły 

stan wszystkich wydzielonych w granicach zlewni JCWP i zagrożenie nieosiągnięcia dla nich celów 

środowiskowych. Nawet w przypadku JCWP, dla których ocenę wykonano z przeniesienia (Brodek, 

Miłosławka do Kanału Połczyńskiego) można domniemać, ze ocena otrzymana na podstawie analogu 

jest adekwatna do rzeczywistości. Za główną przyczynę obecnej sytuacji uznać można 3 główne 

czynniki: rolnictwo, gospodarkę rybacką i zrzuty zanieczyszczeń punktowych.  

Wielkość i dostępność zasobów teoretycznych jest znacząco uszczuplona z uwagi na 

dotychczasowe z nich korzystanie, a także obserwowany w całej Wielkopolsce trend do obniżania 

poziomu wód gruntowych. Potwierdzają to wyniki obliczeń wskaźnika zachowania przepływu 

nienaruszalnego (I4) wykonywane w odniesieniu do wielolecia pseudonaturalnego 1961-1980 oraz 

wyniki bilansu ilościowego wód. W przygotowaniu warunków korzystania z wód zlewni należy 

niewątpliwie założyć całkowity brak zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych i do minimum ograniczyć 

wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych. 

Wyniki ocen wskaźnikowych i stanu oraz wielkości presji morfologicznych nie odzwierciedlają 

rzeczywistego stopnia przekształceń morfologicznych cieków istotnych, analizując jednak zestawienia 

obiektów hydrotechnicznych (rozdz. 6.1.) można przyjąć, że presje morfologiczne mogą być jednym z 

czynników decydujących o nieosiągnięciu dobrego stanu poszczególnych  JCWP (nie dotyczy Brodek). 

Z uwagi jednak na zakres zmian i rolnictwo dominujące w strukturze zatrudnienia nie istnieje 

możliwość całkowitego wyeliminowania tych presji.  

Szczegółowe wnioski, w formie enumeratywnej zamieszczono poniżej: 

1. Formy użytkowania terenu w SCWP są głównie związane z działalnością człowieka. Tereny 

rolnicze stanowią niemal 82% gruntów SCWP. Znaczny odsetek użytków rolnych, a co za tym 

idzie koncentracja zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw rolnych, stanowi poważne 

zagrożenie, dla jakości środowiska gruntowo – wodnego i wód powierzchniowych. 

2. Wyniki ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych – rzecznej i jeziornych wskazują 

na zły stan ocen JCWP, przy umiarkowanym lub słabym stanie/potencjale ekologicznym.  
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3. Wyniki bilansu jakościowego wskazują na dominująca rolę zrzutów zanieczyszczeń ze źródeł 

obszarowych w ogólnym obiegu zanieczyszczeń. 

4. Zidentyfikowane w zlewni SCWP W0904 perspektywiczne zmiany presji mogą teoretycznie 

pozytywnie wpłynąć na stan jakościowy cieków. Przewidywana jest poprawa jakości 

zrzucanych ścieków komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów ścieków, 

związana z rozbudową sieci kanalizacyjnych i modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Realizacja wspomnianych inwestycji sprzyja też rozwojowi sieci kanalizacyjnej, 

tym samym ograniczeniu zrzutów ścieków nieoczyszczonych. Jednak z uwagi na dominującą 

rolę źródeł obszarowych w zanieczyszczeniu wód nie wpłyną one diametralnie na poprawę 

jakości wód cieku głównego. Rozbudowa sieci szybkiego ruchu może zwiększyć koncentrację 

związków soli i substancji ropopochodnych, z uwagi jednak na przebieg planowanej trasy, 

zbliżony do przebiegu działu wodnego SCWP nie powinno to mieć dużego wpływu na cieki 

istotne. 

5. Analiza dotychczasowych tendencji zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w 

odniesieniu do terenów analizowanych SCWP wskazuje na stopniowy wzrost sektora 

drobiarskiego co może skutkować wzrostem zapotrzebowania na wodę i zwiększeniem 

wykorzystania nawozów naturalnych. 

6. Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W0904 zmniejszy się w 

dłuższej perspektywie czasowej. Jednocześnie zwiększy się ilość inwestycji związanych z 

gospodarką wodno-ściekową, które skutkować będą wzrostem liczby ludności korzystającej z 

ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej oraz zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków 

w poszczególnych gminach. Ograniczeniu powinna zatem ulec wielkość niekontrolowanych 

zrzutów  nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych. 

7. W granicach SCWP wydzielono  5 rzecznych JCWP: 

 PLRW600016185469 Moskawa do Wielkiej 

 PLRW600017185484 Miłosławka do Kanału Połczyńskiego 

 PLRW600017185489 Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia 

 PLRW600016185492 Brodek 

 PLRW600020185499 Moskawa od Wielkiej do ujścia 

8. Reżim hydrologiczny cieku głównego zlewni jest wypadkową niekorzystnych warunków 

naturalnych i presji ze strony użytkowników (głównie rybackich). Wg stanu obecnego istnieje 

nieznaczna rezerwa całkowitych zasobów dyspozycyjnych zwrotnych. Analiza zasobów 

dyspozycyjnych bezzwrotnych wskazuje na przeeksploatowanie zlewni.  

9. W strukturze poborów wód powierzchniowych w zlewni dominują pobory na cele rybackie (2 

użytkowników), stanowiące 90,9 % wszystkich poborów rocznych w zlewni. W strukturze 

zrzutów widoczna jest również dominacja gospodarki rybackiej (65,4% rocznej ilości 

zrzucanych wód i ścieków). 28,7% zrzutów w skali roku przypada na zrzuty ścieków 

komunalnych - 1653695,2 m3, na pozostałych użytkowników przypada niespełna 6% w skali 

roku. 

10. Dla wszystkich JCWP wydzielonych w zlewni Maskawy wskazano zagrożenie nieosiągnięcia 

celów środowiskowych.    
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Analizy presji istniejących i perspektywicznych, bilanse jakościowe i ilościowe oraz możliwych 

do wykonania działań wykazały, że głównymi czynnikami wpływającym na stan wód zasobów wód 

powierzchniowych jest rolnictwo i gospodarka rybacka, w tym przede wszystkim presje obszarowe 

związane z nawożeniem naturalnym i mineralnym. 

W odniesieniu do zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem, pełne ograniczenie 

czynników powodujących zanieczyszczenie wód nie jest możliwe przez akta prawa miejscowego, 

jakim są warunki korzystania z wód zlewni. Należy podkreślić, że niemożliwa jest również zmiana 

struktury użytkowania gruntów w zlewni. Wobec powyższego dla obszarów szczególnie narażonych 

należy wprowadzić programy działań, które służą poprawie jakości wód poprzez stosowanie dobrych 

praktyk rolniczych, w tym przede wszystkim prawidłowe stosowanie nawozów naturalnych i 

mineralnych oraz środków ochrony, prowadzenie właściwej gospodarki na użytkach zielonych, a 

także wykorzystywanie w prawidłowy sposób ścieków na terenach rolnych. 
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3. Propozycje wymagań, zaleceń i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 

 

Przy formułowaniu propozycji szczegółowych zapisów, dotyczących warunków i ograniczeń w 

korzystaniu z wód zlewni, uwzględniono wyniki analiz i obliczeń zamieszczonych w poszczególnych 

rozdziałach opracowania z wyłączeniem wskazań pozostających w kompetencjach Dyrektorów 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód, w tym w 

szczególności w zakresie przekształceń hydromorfologicznych i reżimu hydrologicznego cieków, 

winny być zapisane w planach ochrony obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220). 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych: 

 zachowanie w korytach cieków przepływów nienaruszalnych określonych zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, 

 korzystanie z wód musi się odbywać bez naruszania warunków szczegółowych określonych w 

planach ochronnych obszarów chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, 

 korzystanie z wód wiążące się ze zmianami morfologicznymi w JCWP, w tym w szczególności 

z regulacją lub wykonywaniem urządzeń wodnych nie może stwarzać nowego lub zwiększać 

istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ani zagrażać osiągnięciu celów 

środowiskowych, określonych dla obszarów chronionych, 

 jeżeli jakiekolwiek JCWP w zlewni podlegają innym, niż określone w Warunkach, 

wymaganiom stanu, ustalonym na podstawie przepisów odrębnych, to obowiązują te 

wymagania, które są bardziej rygorystyczne, 

 korzystanie z wód odbywać się musi na zasadzie zależnego korzystania z wód, a podmiot 

ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne, zobowiązany jest do udokumentowania w 

operacie wodnoprawnym braku negatywnego oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód.  

 

Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Maskawy 

 korzystanie z wód polegające na piętrzeniu lub retencjonowaniu śródlądowych wód 

powierzchniowych realizowane na jednolitych częściach wód powierzchniowych musi 

uwzględniać konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego i nie może być mniejsza od 

wartości przepływu wymaganego dla prawidłowej pracy przepławek, 

 wprowadza się zakaz wykorzystania nawozów naturalnych i mineralnych do nawożenia 

użytków położonych w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej cieków istotnych z 

wyłączeniem brzegów zabezpieczonych roślinnością buforową lub urządzeniami służącymi 

ograniczeniu spływu powierzchniowego, 
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 korzystanie z wód zlewni dla celów rybackich wymaga prowadzenia monitoringu jakości wód 

odprowadzanych z obiektów gospodarki rybackiej w zakresie zwiększenia wartości 

wskaźników BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, azotu ogólnego,   

 na podmioty korzystające z wód nakłada się obowiązek przekazywania organowi właściwemu 

do prowadzenia katastru wodnego danych o rzeczywistej wielkości poboru oraz ilości i jakości 

prowadzonych zrzutów w terminie do 30 września każdego roku za pierwsze półrocze danego 

roku, oraz w terminie do 31 marca każdego roku za drugie półrocze roku poprzedzającego, 

 w przypadku braku przekazywania podmiot uprawniony do korzystania z wód ww. informacji 

do katastru przez okres co najmniej dwóch lat, korzystanie z wód należy uznać za zaniechane. 

Stwierdzone zaniechanie korzystania z wód stanowi podstawę do cofnięcia lub ograniczenia 

pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania. 

 



 

 

Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania 

warunków korzystania z wód zlewni Wełny do Lutomni 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Kraków, 2014 r. 

 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni Wełny do Lutomni” 

 

2 
 

 

 

 

Spis treści 

Spis treści ................................................................................................................................................. 2 

1. Zlewnia Wełny do Lutomni W1101 ................................................................................................. 3 

1.1. Położenie SCWP W1101 w Regionie Wodnym Warty ............................................................. 3 

1.2. Charakterystyka SCWP W1101 ................................................................................................ 4 

1.3. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych .................................................... 5 

1.4. Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań .................................... 6 

1.5. Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027 .............................................. 9 

1.6. Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych ......................... 11 

2. Podsumowanie .............................................................................................................................. 12 

3. Propozycje wymagań, zaleceń i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni ..................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni Wełny do Lutomni” 

 

3 
 

1. Zlewnia Wełny do Lutomni W1101 

1.1. Położenie SCWP W1101 w Regionie Wodnym Warty 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W1101 Zlewnia Wełny do Lutomni obejmuje górny 

fragment III - rzędowej zlewni rzeki Wełny o powierzchni 467,3 km2. Jeziorność zlewni, uwzględniając 

zbiorniki naturalne o pow. powyżej 10 ha wynosi 3,53 %. 

 

 
Ryc.  1. Mapa lokalizacyjna - SCWP W1101 w Regionie Wodnym Warty 
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1.2. Charakterystyka SCWP W1101 

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zestawiono podstawowe informacje o lokalizacji, 

uwarunkowaniach przyrodniczych, morfologicznych i hydrologicznych zlewni Wełny do Lutomni: 

 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka SCWP W1101 

Charakterystyka SCWP 

Dorzecze Odry 

Region wodny Region wodny Warty 

Województwo/wa Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie 

Gminy 
Gniezno, miasto Gniezno, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, 

Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Żnin, Mogilno 

Powierzchnia 467,3 km
2
  

Obszary chronione 
SOO Pojezierze Gnieźnieńskie,  Powidzko – Bienieszewski Obszar Chronionego 
Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich  

Liczba JCWP 9 ( 1 rzeczną i 8 jeziornych)  

Typ i kod JCWP 

Cieki łączące jeziora (25) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (2a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 

Warunki infiltracyjne 
utworów powierzchniowych 

Niekorzystne na obszarach wysoczyznowych (część południowa i północna) 
Korzystne na równinach sandrowych (część centralna) 

Rodzaj zlewni Źródliskowa 

Uśrednione zasoby 
dyspozycyjne [m

3
/s] na 

zamknięciu zlewni 
1,1 
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1.3. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 

Identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz istotnych problemów 

gospodarowania wodami przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z: 

 katastru wodnego RZGW w Poznaniu, 

 Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 baz danych statystycznych gmin, powiatów, województw oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

 ankietyzacji bezpośredniej użytkowników wód w zlewni, 

 obliczeń i analizy empirycznej. 

 

Tabela 2. Identyfikacja presji antropogenicznych 

Identyfikator presji Jednostka Wartość 

Gospodarka komunalna 

Ludność ogółem m-k
 

82481 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków m-k
 

62991 

Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków % 62 

Zewidencjonowane przydomowe oczyszczalnie szt. 51 

Rolnictwo i leśnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych ha 33261,5 

Udział użytków rolnych % 71,18 

Powierzchnia lasów ha 10120,8 

Udział lasów % 21,80 

Ładunek N z nawozów mineralnych kg 2835048,8 

Ładunek P z nawozów mineralnych kg 1008645,5 

Ładunek N z nawozów naturalnych kg 1510228,9 

Wielkość ładunku N z  depozycji atmosferycznej na ląd kg 1000164,2 

Wielkość ładunku N z  depozycji atmosferycznej do wód kg 32103,5 

Zużycie wody wg użytkowników 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu m
3
/rok

 
0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby komunalne m
3
/rok 0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolne m
3
/rok 150342,5 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rybackie m
3
/rok 111000,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne m
3
/rok 0 
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Tabela 3. Istotne problemy gospodarowania wodami 

Zagadnienie Zidentyfikowana przyczyna 

Odprowadzenie nieoczyszczonych 
ścieków  
Komunalnych 

Brak lub niedostateczny rozwój systemów kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków, niska świadomość społeczna, brak realizacji 
założeń KPOŚK 

Zmiany hydromorfologiczne 
Zabezpieczenia przed powodzią, użytkowanie zasobów wodnych, 
regulacje i zabudowa poprzeczna dla potrzeb rolniczych 

Zmiany reżimu  Zmiany regulacyjne i zabudowa 

Odprowadzenie nieoczyszczonych 
ścieków przemysłowych 

Niedostateczny rozwój infrastruktury w stosunku do istniejących 
potrzeb, brak realizacji pełnych założeń KPOŚ 

Pobór wód powierzchniowych dla 
zaopatrzenia ludności 

Zaspokojenie potrzeb ludności w wodę z wód podziemnych 

Zagrożenie powodziowe Charakter zlewni 

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
rolniczych 

Intensywne użytkowanie rolnicze, brak właściwej infrastruktury, 
71,18%terenów rolnych 

Odprowadzenie wód wykorzystywanych 
do hodowli ryb (stawy rybne) 

Cele rybackie w poborach są na drugim miejscu po celach rolniczych 

 

 

1.4. Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań  

 

Analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonej części wód przeprowadzono 

zgodnie z metodyką zawartą w „Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań na wody i ich 

skutków, wraz ze wskazaniem części zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 

określonych prawem” (Praca zbiorowa 2004)”. 

Analizie poddano, uznane za istotne, oddziaływania punktowe (pobory wód 

powierzchniowych, zrzuty ścieków) oraz odziaływania obszarowe (gospodarka komunalna, rolnictwo, 

leśnictwo i przemysł). W podsumowaniu informacji o czynnikach  wykazano, że w niniejszej SCWP 

największą presję generuje gospodarka rolna i rybacka. 

Inwentaryzację i określenie użytkowników korzystających w sposób szczególny ze środowiska 

dokonano na podstawie ankietyzacji użytkowników i konsumentów wód z roku 2011. W wyniku 

ankietyzacji możliwe było określenie ilości użytkowników korzystających z wód w danej scalonej 

części wód, wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych jednolitych części wód.  

Wśród zinwentaryzowanych użytkowników odprowadzających ścieki do wód 

powierzchniowych i ziemi określono tych, którzy zrzucają ścieki komunalne, przemysłowe oraz wody 

ze stawów rybnych. W zlewni Wełny do Lutomni SCWP W1101 zinwentaryzowano 9 punktowych 

źródeł zanieczyszczeń, z czego 3 to zrzuty ścieków ze źródeł komunalnych i po 1 zrzucie rybackim i 

rolniczym. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w SCWP  W1101 największa ilość 

ścieków komunalnych trafia od Wełny do Lutomni JCWP PLRW600025186339. Największe ładunki 

ścieków pochodzą ze zrzutów ścieków komunalnych w Gminie Gniezno. 

Analiza stanu ekologicznego 

Bilans ilościowy pozwolił na obliczenie bilansu jakościowego SCWP z uwzględnieniem 

rzeczywistych danych uzyskanych podczas ankietyzacji, dotyczących jakości zrzucanych ścieków. 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni Wełny do Lutomni” 

 

7 
 

Wszystkie obliczenia bilansowe wykonano w oparciu o metodykę zamieszczoną w Raporcie 

„Informacje ogólne oraz założenia metodyczne”. 

W bilansie uwzględniono następujące składowe: 

 Punktowe zrzuty zanieczyszczeń z rozróżnieniem celu użytkowania wód (komunalne, 

przemysłowe, nawodnienia/rolnicze, rybackie), 

 Obszarowe źródła zanieczyszczeń z uwzględnieniem źródeł komunalnych, rolniczych, 

depozycji atmosferycznej i zasilania wewnętrznego. 

Do obliczeń bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistych ładunkach zanieczyszczeń 

w zrzutach z zachowaniem następującej hierarchii: 

 Dane z ankietyzacji użytkowników 

 Dane z pozwoleń wodnoprawnych 

 Dane z katastru wodnego przekazane przez Zamawiającego 

Do identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań na wody pod względem 

jakościowym, wykorzystano wskaźniki fizyko-chemiczne i biologiczne z punktu pomiarowo-

kontrolnego, zlokalizowanego w profilu zamykającym SCWP – Wełna do Lutomni – Jezioro 

Tonowskie. 

W SCWP W1101 – najnowsza dostępna ocena stanu JCW -  PLRW600025186339 Wełna do 

Lutomni, została wykonana z przeniesienia w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w JCWP 

PLRW600251878719 Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody. Wyniki wskazują na zły stan 

JCW, przy umiarkowanym stanie ekologicznym wód. Przyjęty do oceny analog jest jednak mało 

reprezentatywny, ponadto zła ocena stanu JCW została oparta na złym stanie chemicznym wód, 

który dla zlewni analogowej również został ustalony na podstawie badań archiwalnych. W takim 

przypadku za podstawę oceny należy przyjąć wyniki badań wód Jeziora Tonowskiego, które stanowi 

jednocześnie jeden z ostatnich odcinków Wełny w granicach SCWP W1101. Z dużą dozą 

prawdopodobieństwa można założyć, że jakość wód wypływających z jeziora jest zbliżona do jakości 

wód samego cieku. Takie podejście nie pozwala jednak na jednoznaczną klasyfikację elementów 

biologicznych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stan JCWP Wełna do Lutomni nie 

odpowiada wymaganiom stanu dobrego ze względu na przekroczenia wskaźników 

fizykochemicznych. 

 Tylko dla jednej JCWP Wolskie stan ekologiczny jest dobry, natomiast dla trzech JCWP 

Tornowskie, Rogowskie, Zioło stan ekologiczny jest zły. 
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Analiza stanu ilościowego 

W zlewni Wełny do Lutomni zasoby dyspozycyjne dostępne są przez cały rok hydrologiczny, 

przy czym ich ilość w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu jest znacznie ograniczona. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju 

zamykającym zlewnię części wód (wyrażona formułą; i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ  w mln 

m3/rok), wartość progowa wskaźnika – 0,03 (3%), 

 Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do 

przepływu średniego niskiego z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) 

w przekroju zamykającym zlewnię części wód (wyrażona formułą i2 = Ppow/SNQp w 

m3/s), wartość progowa wskaźnika dla rzek nizinnych – 0,25 (0,25%), 

 Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia 

do 1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQ z 

wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980), wyrażonego formułą i3=| 1-(SSQ/SSQp)| - 

wartość progowa wskaźnika – 0,25 (25%), 

 Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego – wskaźnik bezwzględny 

wyrażony formułą i4 = Qn/NTQ – wartość progowa 1,0 (100%) - przyjęto przepływ 

nienaruszalny wg kryterium hydrobiologicznego wyliczonego metodą Haliny 

Kostrzewy (1977). 

Dla wskaźnika i1 przyjęto sumaryczną pojemność czynną zbiorników retencyjnych wg wykazu 

przekazanego przez RZGW w Poznaniu. Natomiast do obliczeń NTQ (wskaźnik i4), ze względu na 

niekompletność danych rzeczywistych wykorzystano metodę Iszkowskiego z modyfikacją 

Byczkowskiego (1965) zgodnie z zaleceniami zawartymi w wyżej przytoczonym opracowaniu 

„Weryfikacja wskaźników …” (2006). 

 

Analiza stanu morfologicznego 

Zmiany spowodowane regulacją oraz zabudową rzek w części wód są bardzo istotne i 

generują znaczne skutki biologiczne oraz morfologiczne. Można dla tej zagregowanej części wód 

określić następujące skutki: 

 brak możliwości migracji fauny (ryb) w górę rzek, 

 niekorzystne warunki siedliskowe dla flory i fauny, 

 brak tarlisk umożliwiających naturalny rozród, 

 utrudniony transport osadów i rumowiska,  

 ograniczenie naturalnych terenów zalewowych, 

 występowanie jednolitej struktury brzegów, 

 prostowanie koryta ( likwidacja zakoli) 

 zmiana cech strukturalnych (głębokość i szerokość koryta) 

Ocenę presji morfologicznych wykonano w oparciu o dane WZMIUW  i RZGW w Poznaniu. 
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 Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów cieków istotnych (podwójna długość rzeki) – wyrażona 

wzorem m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów – wartość progowa – 0,60 (60%), 

 Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy 

spadów cieków istotnych w zlewni części wód – wyrażona wzorem m2 = 

ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) – wartość progowa – 0,15 (15%), 

 Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 

0,4 m lub 0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego typu rzeki wykazanego w 

powyższej pracy) odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych – wyrażona 

wzorem  m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek – wartość progowa 0,30 (30%), 

 Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne 

(zabudowa podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do 

sumarycznej długości cieków istotnych – wyrażona wzorem m4 = ΣLregul/ΣLrzek – 

wartość progowa – 0,50 (50%) 

 

Należy zauważyć, że przekroczenie jednego wskaźnika nie powinno być czynnikiem 

decydującym o ostatecznej klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego. 

 

W SCWP Wełna do Lutomni występuje tylko jedna rzeczna JCWP Wełna do Lutomni i dla niej  

wskaźnik m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów  jest poniżej wartości progowej, więc obwałowania nie mają istotnego 

wpływu na morfologię. 

Również wskaźnik m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) posiada wartość mniejszą od wartości progowej. 

Oznacza to, że zabudowa hydrotechniczna nie ma istotnego wpływu na morfologię. 

Jeżeli chodzi o wskaźnik m3 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) to wartość przekracza znacznie wartość 

progową, nie jest to jednak wskaźnik decydujący o stanie morfologicznym JCWP, ale znacząco 

ogranicza migracje ichtiofałny. 

Odnośnie wskaźnika m4 = ΣLregul/ΣLrzek  to jego wartość nie przekracza wartości progowej i 

świadczy to o braku wpływu zabudowy regulacyjnej na morfologię cieku. 

 

1.5. Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027 

Identyfikację istniejących oraz perspektywicznych presji antropogenicznych mogących 

wpływać na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w poszczególnych SCWP w zakresie 

określonym w PGW w dorzeczu Odry oparto na analizie następujących dokumentów planistycznych 

związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarka wodną. 
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Tabela 4. Zestawienie presji perspektywicznych – SCWP W1101 

Działanie 
Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu 
środowiskowego 

Rodzaj presji 
pozytywna/negatywna 

Horyzont czasowy 2015 

Przebudowa i rozbudowa drogi 
ekspresowej  S-5 Gminy Rogowo, 
Mieleszyn, Gniezno 
 
Przebudowa i budowa obwodnicy 
Gniezna w ciągu drogi krajowej DK-
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w 
Rogowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizacja oczyszczalni i 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej w 
Gnieźnie 

Poprzez budowę dróg należy spodziewać 
się zmian powierzchni retencji , 
zwiększonego odpływu 
powierzchniowego. Należy domniemywać 
negatywne oddziaływania na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych w 
rejonie dróg z uwagi na odprowadzanie 
wód opadowych o podwyższonej ilości 
związków ropopochodnych zarówno w 
przypadku normalnego korzystania jaki i 
wystąpienia awarii. Może to wpłynąć na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
jak i podziemnych. W przypadku autostrad 
i dróg ekspresowych budowa wiąże się 
również z budową infrastruktury 
towarzyszącej. Wymienione inwestycje 
związane są również z tworzeniem 
budowli wodnych mających na celu 
przekroczenie cieków wodnych co będzie 
miało wpływ na zmianę stanu 
morfologicznego cieków. 
 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie 
miała bezpośredni wpływ na poprawę 
jakości zrzucanych ścieków oczyszczonych. 
Zwiększenie wydajności oczyszczalni 
należy korelować ze zwiększeniem liczby 
ludności obsługiwanej przez tą 
oczyszczalnię, a co za tym idzie 
ograniczenie niekontrolowanych  zrzutów 
ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia 
należy spodziewać się poprawy stanu 
jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie będzie miało 
wpływ na uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni 
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie 
miała bezpośredni wpływ na poprawę 
jakości zrzucanych ścieków oczyszczonych. 

Negatywna/Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna 

Horyzont czasowy 2021 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowana czasowo gotowość do podjęcia  
realizacji inwestycji . 

Horyzont czasowy 2027 

Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowana czasowo gotowość do podjęcia 
realizacji inwestycji . 
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Analizę trendu zmian presji w zlewni w odniesieniu zmian liczby ludności i wykorzystania 

nawozów naturalnych przeprowadzono na podstawie dostępnych danych GUS-owskich; 

 Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W1101 nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy, co w 

połączeniu ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na uporządkowanie i poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej, skutkować będzie ograniczeniem odprowadzania 

ścieków nieoczyszczonych do wód i do ziemi, 

 Analiza trendu w produkcji zwierzęcej wskazuje na niewielki (nieznaczący w 

odniesieniu do skali nawożenia naturalnego) wzrost pogłowia bydła, spadek hodowli 

trzody chlewnej oraz drobiu kurzego, co może skutkować obniżeniem 

zapotrzebowania na wodę dla celów gospodarskich oraz zmniejszeniem nawożenia 

naturalnego. 

 

1.6. Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  

Analiza ta została sporządzona w oparciu o „Wytyczne dotyczące oceny ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych wg. RDW. Wynikiem tej oceny jest stwierdzenie, że SCWP Zlewnia Wełna do 

Lutomni jest zagrożona nieosiągnięciem dobrego potencjału ekologicznego. Oznacza to, że zakładane 

w prognozie rozwoju działania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej są trafnie wskazane, 

lecz z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian istniejących uwarunkowań, może się okazać, 

że prawdopodobieństwo osiągnięcia przez SCWP celów środowiskowych będzie zbyt niskie. 
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2. Podsumowanie 

Postawienie wiarygodnej diagnozy stanu dla wszystkich JCWP wchodzących w skład Scalonej 

Części Wód Powierzchniowych W1101 – Wełna do Lutomni jest w znacznym stopniu ograniczone 

brakiem pomiarowych punktów kontrolnych w zlewni, pomimo jej znacznego urozmaicenia 

hydrograficznego i użytkowego. Szczególną rolę odgrywają tu liczne jeziora, dla większości których 

oceny stanu opierają się na wynikach badań z lat 2007-2008. Pomimo wolnego tempa zmian 

zachodzących w obrębie mis jeziornych, trudno zakładać, ze do takowych nie doszło, chociażby pod 

wpływem realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych czy gminnych - 

lokalnych działań nastawionych na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Także postępująca 

racjonalizacja wykorzystania nawozów naturalnych i mineralnych może znacząco wpłynąć na 

uzyskiwane wyniki.  

Ocena stanu zwłaszcza fizyko-chemicznego samej Wełny jest obarczona błędem wynikającym 

z depozycji zanieczyszczeń w jeziorach, przez które przepływa. Przyjęte, jako wartości wejściowe do 

bilansu jakościowego stężenia dwóch głównych biogenów (azotu i fosforu) są co prawda wartościami 

wysoce prawdopodobnymi lecz nie obrazują zmiany stężeń w górnych odcinkach cieków. Niemniej 

stan wód jedynej JCWP rzecznej w odniesieniu do całego jej biegu, można uznać za zły, a samą 

jednolitą część wód za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Za główną przyczynę 

obecnego stanu rzeczy należy wskazać dostawę zanieczyszczeń z gospodarstw rolnych, a więc 

obszarowych. Udział ścieków komunalnych, choć obliczenia bilansowe wskazują coś innego, jest mało 

znaczący, a wynikająca z tabeli bilansowej całkowita redukcja zanieczyszczeń wynika z 

przechwytywania ich przez zbiorniki wodne. 

Wielkość i okresowa dostępność teoretycznych (obliczonych na podstawie danych 

wieloletnich) zasobów wód powierzchniowych jest częściowo uszczuplona w wyniku poborów i 

sztucznej retencji jeziornej na co wskazują wyniki analiz wskaźników ilościowych. Pomimo to w 

przeciągu całego roku, zarówno zasoby dyspozycyjne zwrotne jak i bezzwrotne są dostępne.  

Uzyskane stosunkowo dobre wyniki ocen presji morfologicznej wynikają częściowo z braku 

informacji o rzeczywistych wysokościach piętrzenia i wyposażenia urządzeń piętrzących w przepławki. 

Biorąc jednak pod uwagę znaczenie Wełny i położonych w jej biegu jezior dla migracji ichtiofauny, 

należy również uwzględnić ten czynnik w przyszłych planach poprawy retencji.  Jest to szczególnie 

istotne z punktu widzenia zachowania różnorodności siedlisk brzegowych jezior. 

Szczegółowe wnioski dotyczące ocen stanu wód powierzchniowych i pozostałych analiz 

wykonanych w ramach opracowania, zamieszczono poniżej.  

1. Formy użytkowania terenu w SCWP są głównie związane z działalnością człowieka. Tereny 

rolnicze stanowią ponad 71% gruntów SCWP. Znaczny odsetek użytków rolnych, a co za 

tym idzie koncentracja zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, stanowi 

poważne zagrożenie, dla jakości środowiska gruntowo – wodnego i wód 

powierzchniowych. 

2. Wyniki ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych – rzecznej i jeziornych 

wskazują na zły stan, przy umiarkowanym lub złym stanie/potencjale ekologicznym. Brak 

punktów kontrolnych na głównym cieku, wskazuje na dużą niepewność uzyskanych 

wyników ocen. 
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3. Wyniki bilansu jakościowego, wskazują na dominującą rolę zrzutów punktowych 

zanieczyszczeń. Szczegółowa analiza poszczególnych zmiennych równania bilansowego 

wskazuje jednak na dominującą rolę zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, 

zredukowanych później w wyniku akumulacji w jeziorach, a dokładniej w osadach dennych 

jezior. 

4. Zidentyfikowane w zlewni SCWP W1101 perspektywiczne zmiany presji, mogą 

teoretycznie pozytywnie wpłynąć na stan jakościowy cieków. Przewidywana jest poprawa 

jakości zrzucanych ścieków komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów 

ścieków, na skutek rozbudowy sieci kanalizacyjnych i modernizacji istniejących 

oczyszczalni ścieków komunalnych. Jednak z uwagi na dominującą rolę źródeł 

obszarowych w zanieczyszczeniu wód, nie wpłyną one diametralnie na poprawę jakości 

wód cieku głównego. Rozbudowa sieci szybkiego ruchu może zwiększyć koncentrację 

związków soli i substancji ropopochodnych. Jednak z uwagi na przebieg planowanej trasy, 

zbliżony do przebiegu działu wodnego SCWP, nie powinno to mieć dużego wpływu na 

cieki istotne. 

5. Analiza dotychczasowych tendencji zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w 

odniesieniu do terenów analizowanych SCWP, wskazuje na stopniowe obniżenie produkcji 

zwierzęcej, co powinno skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na wodę dla celów 

gospodarskich oraz nawożenia naturalnego. 

6. Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W1101 wzrośnie w latach 

2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach gwałtownie się zmniejszy. Jednocześnie 

zwiększy się ilość inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową, które skutkować 

będą wzrostem liczby ludności korzystającej z ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej oraz 

zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków w poszczególnych gminach. 

Ograniczeniu powinna zatem ulec wielkość niekontrolowanych zrzutów  nieoczyszczonych 

ścieków socjalno-bytowych. 

7. W granicach SCWP wydzielono  9 JCWP, w tym jedną rzeczną: 

 PLRW600025186339 Wełna do Lutomni 

 PLLW10203  Wolskie 

 PLLW10204  Tonowskie 

 PLLW10195  Kołdrąbskie 

 PLLW10200  Rogowskie 

 PLLW10193  Zioło 

 PLLW10198  Dziadkowskie 

 PLLW10185  Piotrkowskie (Piotrowskie) 

 PLLW10175  Wierzbiczańskie 

8. Reżim hydrologiczny cieku głównego zlewni jest uwarunkowany obecnością znacznej 

liczby jezior oraz zmianami retencji wynikającymi z piętrzenia jezior. Zarówno teoretyczne 

jak i rzeczywiste zasoby dyspozycyjne, całkowite i bezzwrotne w SCWP W1101 – Zlewnia 

Wełny do Lutomni dostępne są w ciągu całego roku hydrologicznego. Ich minimalne 

wartości przypadają na miesiące letnie. 
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9. W strukturze poborów wód powierzchniowych w zlewni dominują pobory na cele rolnicze 

(4 zidentyfikowanych punktów poboru), stanowiące 57,5% % wszystkich poborów 

rocznych. Zrzuty pochodzą niemal całkowicie ze źródeł komunalnych (98,0% rocznej ilości 

zrzucanych wód i ścieków). Są to zrzuty wód obcych znacząco przekraczające sumę 

poborów bezzwrotnych w zlewni, odgrywając tym samym istotną rolę w kształtowaniu 

zasobów wodnych zlewni. 

10. Jedyna rzeczna JCWP jest potencjalnie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych 

ze względu na zaburzenie ciągłości morfologicznej. Z uwagi jednak na brak wiarygodnych 

danych o stanie urządzeń hydrotechnicznych, ocena ta może być niejednoznaczna. 

11. Na obszarach, gdzie wpływ presji na danym obszarze wskazuje na ryzyko nieosiągnięcia 

celów środowiskowych konieczne jest wprowadzenie ograniczeń zapobiegających i 

minimalizujących niekorzystne jej skutki.  

Analizy presji istniejących i perspektywicznych, bilanse jakościowe i ilościowe oraz analizy 

możliwych do wykonania działań wykazały, że głównymi czynnikami wpływającym na stan wód 

powierzchniowych jest rolnictwo, w tym przede wszystkim presje obszarowe związane z nawożeniem 

naturalnym i mineralnym oraz gospodarka komunalna. 

W odniesieniu do zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem, pełne ograniczenie 

czynników powodujących zanieczyszczenie wód nie jest możliwe przez akta prawa miejscowego, 

jakimi są warunki korzystania z wód zlewni. Należy podkreślić, że niemożliwa jest również zmiana 

struktury użytkowania gruntów w zlewni. Wobec powyższego dla obszarów szczególnie narażonych 

należy wprowadzić programy działań, służące poprawie jakości wód, poprzez stosowanie dobrych 

praktyk rolniczych, w tym przede wszystkim prawidłowe stosowanie nawozów naturalnych i 

mineralnych oraz środków ochrony, prowadzenie właściwej gospodarki na użytkach zielonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni Wełny do Lutomni” 

 

15 
 

3. Propozycje wymagań, zaleceń i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 

 

Przy formułowaniu propozycji szczegółowych zapisów, dotyczących warunków i ograniczeń w 

korzystaniu z wód zlewni, uwzględniono wyniki analiz i obliczeń zamieszczonych w poszczególnych 

rozdziałach opracowania z wyłączeniem wskazań pozostających w kompetencjach Dyrektorów 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód, w tym w 

szczególności w zakresie przekształceń hydromorfologicznych i reżimu hydrologicznego cieków, 

winny być zapisane w planach ochrony obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220). 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych: 

 zachowanie w korytach cieków przepływów nienaruszalnych określonych zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, 

 korzystanie z wód musi się odbywać bez naruszania warunków szczegółowych określonych w 

planach ochronnych obszarów chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, 

 korzystanie z wód wiążące się ze zmianami morfologicznymi w JCWP, w tym w szczególności 

z regulacją lub wykonywaniem urządzeń wodnych nie może stwarzać nowego lub zwiększać 

istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ani zagrażać osiągnięciu celów 

środowiskowych, określonych dla obszarów chronionych, 

 jeżeli jakiekolwiek JCWP w zlewni podlegają innym, niż określone w Warunkach, 

wymaganiom stanu, ustalonym na podstawie przepisów odrębnych, to obowiązują te 

wymagania, które są bardziej rygorystyczne, 

 korzystanie z wód odbywać się musi na zasadzie zależnego korzystania z wód, a podmiot 

ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne, zobowiązany jest do udokumentowania w 

operacie wodnoprawnym braku negatywnego oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód. 

 

Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze Wełny do Lutomni 

 korzystanie z wód polegające na piętrzeniu lub retencjonowaniu śródlądowych wód 

powierzchniowych realizowane na jednolitych częściach wód powierzchniowych musi 

uwzględniać konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego i nie może być mniejsza od 

wartości przepływu wymaganego dla prawidłowej pracy przepławek, 

 wprowadza się zakaz wykorzystania nawozów naturalnych i mineralnych do nawożenia 

użytków położonych w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej cieków istotnych z 

wyłączeniem brzegów zabezpieczonych roślinnością buforową lub urządzeniami służącymi 

ograniczeniu spływu powierzchniowego, 
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 wprowadza się zakaz budowy nowych urządzeń piętrzących na ciekach: Dębowiecka Struga i 

Gałązewkowska Struga w celach innych niż poprawa retencji lokalnej, 

 korzystanie z wód zlewni dla celów rybackich wymaga prowadzenia monitoringu jakości wód 

odprowadzanych z obiektów gospodarki rybackiej w zakresie zwiększenia wartości 

wskaźników BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, azotu ogólnego, 

 dopuszcza się wprowadzanie ścieków do jezior ocenionych jako podatne na degradację i 

zeutrofizowane, dopływów tych jezior, urządzeń wodnych będących dopływami tych jezior 

wyłącznie w przypadku gdy wprowadzanie ścieków następuje nieuszczelnionym korytem 

ziemnym, ścieki dopływają do jeziora, w czasie nie krótszym niż 24 godziny, a nie zachodzi 

sztuczne przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego czasu dopływu, 

 zabrania się stosowania zanęt spożywczych podczas amatorskiego połowu ryb na jeziorach 

ocenionych jako podatne na degradację i zeutrofizowane, w których stwierdzono zły stan 

chemiczny wód, 

 na podmioty korzystające z wód nakłada się obowiązek przekazywania organowi właściwemu 

do prowadzenia katastru wodnego danych o rzeczywistej wielkości poboru oraz ilości i jakości 

prowadzonych zrzutów w terminie do 30 września każdego roku za pierwsze półrocze danego 

roku, oraz w terminie do 31 marca każdego roku za drugie półrocze roku poprzedzającego, 

 w przypadku braku przekazywania przez podmiot uprawniony do korzystania z wód ww. 

informacji do katastru przez okres co najmniej dwóch lat, korzystanie z wód należy uznać za 

zaniechane. Stwierdzone zaniechanie korzystania z wód stanowi podstawę do cofnięcia lub 

ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania. 

 



 

 

 

Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Wełny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Kraków, 2014 r. 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni Małej Wełny” 

 

2 
 

 

 

 

 

Spis treści 

Spis treści ................................................................................................................................................. 2 

1. Zlewnia Małej Wełny W1104 .......................................................................................................... 3 

1.1. Położenie SCWP W1104 w Regionie Wodnym Warty ............................................................. 3 

1.2. Charakterystyka SCWP W1104 ................................................................................................ 4 

1.3. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych .................................................... 5 

1.4. Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań .................................... 6 

1.5. Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027 .............................................. 9 

1.6. Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych ......................... 11 

2. Podsumowanie .............................................................................................................................. 12 

3. Propozycje wymagań, zaleceń i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni ..................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Synteza materiałów wyjściowych do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni Małej Wełny” 

 

3 
 

1. Zlewnia Małej Wełny W1104 

1.1. Położenie SCWP W1104 w Regionie Wodnym Warty 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W1104 Zlewnia Małej Wełny, położona w centralnej 

części Regionu wodnego Warty, obejmuje całkowity obszar IV - rzędowej zlewni rzeki Wełny o 

powierzchni 689,4 km2. Jeziorność zlewni, uwzględniając zbiorniki naturalne o pow. powyżej 10 ha 

wynosi 1,58 %. 

 

 
Ryc.  1. Mapa lokalizacyjna - SCWP W1104 w Regionie Wodnym Warty 
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1.2. Charakterystyka SCWP W1104 

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zestawiono podstawowe informacje o lokalizacji, 

uwarunkowaniach przyrodniczych, morfologicznych i hydrologicznych zlewni Małej Wełny: 

 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka SCWP W1104 

Charakterystyka SCWP 

Dorzecze Odry 

Region wodny Region wodny Warty 

Województwo/wa Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie 

Gminy 
Gniezno, Janowiec, kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Mieścisko, 
Pobiedziska, Rogoźno, Skoki 

Powierzchnia 689,4 km
2
       

Obszary chronione 

OSO Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem,  SOO Stawy Kiszkowskie, Park 

Krajobrazowy Puszcza Zielonka,  Lednicki Park Krajobrazowy, Dolina Wełny 

i Rynny Gołaniecko – Wągrowieckiej 

Liczba JCWP  20  ( 14 rzecznych i 6 jeziornych)  

Typ i kod JCWP 

Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów 
torfotwórczych (23) 
Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów 
torfotwórczych (23) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów 
torfotwórczych (24) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Cieki łączące jeziora (25) 
Cieki łączące jeziora (25) 
Potok nizinny piaszczysty (17) 
Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
stratyfikowane (3a) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 
Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 
niestratyfikowane (3b) 

Warunki infiltracyjne utworów 
powierzchniowych 

Niekorzystne związane z utworami wysoczyznowymi 
Korzystne i mieszane  w dolinach cieków i w rejonie ujściowym 

Rodzaj zlewni Źródliskowa 

Uśrednione zasoby dyspozycyjne 
[m

3
/s] na zamknięciu zlewni 

1,9 
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1.3. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 

Identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz istotnych problemów 

gospodarowania wodami przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z: 

• katastru wodnego RZGW w Poznaniu, 

• Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

• baz danych statystycznych gmin, powiatów, województw oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

• ankietyzacji bezpośredniej użytkowników wód w zlewni, 

• obliczenia i analizy empiryczne. 

 

Tabela 2. Identyfikacja presji antropogenicznych 

Identyfikator presji Jednostka Wartość 

Gospodarka komunalna 

Ludność ogółem m-k
 

26001 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków m-k
 

11365 

Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków % 46,6 

Zewidencjonowane przydomowe oczyszczalnie szt. 108 

Rolnictwo i leśnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych ha 52817,8 

Udział użytków rolnych % 76,62 

Powierzchnia lasów ha 13494,1 

Udział lasów % 20,01 

Ładunek N z nawozów mineralnych kg 4413536,3 

Ładunek P z nawozów mineralnych kg 1550733,7 

Ładunek N z nawozów naturalnych kg 1867739,9 

Wielkość ładunku N z  depozycji atmosferycznej na ląd kg 1821009,0 

Wielkość ładunku N z  depozycji atmosferycznej do wód kg 0 

Zużycie wody wg użytkowników 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu m
3
/rok

 
0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby komunalne m
3
/rok 139820,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolne m
3
/rok 199568,0 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby rybackie m
3
/rok 23982748,4 

Wielkość poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne m
3
/rok 0 
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Tabela 3. Istotne problemy gospodarowania wodami 

Zagadnienie Zidentyfikowana przyczyna 

Odprowadzenie nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych 

Brak lub niedostateczny rozwój systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni 
ścieków, niska świadomość społeczna, brak realizacji założeń KPOŚK 

Zmiany hydromorfologiczne 
Zabezpieczenia przed powodzią, użytkowanie zasobów wodnych, 
regulacje i zabudowa poprzeczna dla potrzeb rolniczych 

Zmiany reżimu  Zmiany regulacyjne i zabudowa, prowadzenie gospodarki rybackiej 

Odprowadzenie nieoczyszczonych 
ścieków przemysłowych 

Niedostateczny rozwój infrastruktury w stosunku do istniejących 
potrzeb, brak realizacji pełnych założeń KPOŚ 

Pobór wód powierzchniowych dla 
zaopatrzenia ludności 

Zaspokojenie potrzeb ludności w wodę z wód podziemnych, brak presji 

Zagrożenie powodziowe Charakter zlewni 

Zanieczyszczenia pochodzące ze 
źródeł rolniczych 

Intensywne użytkowanie rolnicze, brak właściwej infrastruktury, 83,21% 
terenów rolnych 

Odprowadzenie wód 
wykorzystywanych do hodowli ryb 
(stawy rybne) 

Cele rybackie zdecydowanie dominują w poborach, silna presja 

 

1.4. Wnioski wynikające z uszczegółowionej analizy presji i oddziaływań  

Analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonej części wód przeprowadzono 

zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu „Identyfikacja i ocena antropogenicznych oddziaływań 

na wody i ich skutków wraz ze wskazaniem części zagrożonych nieosiągnięciem celów 

środowiskowych określonych prawem” (Praca zbiorowa 2004)”. 

Analizie poddano, uznane za istotne, oddziaływania punktowe (pobory wód 

powierzchniowych, zrzuty ścieków) oraz odziaływania obszarowe (gospodarka komunalna, rolnictwo i 

leśnictwo, przemysł). W niniejszej SCWP największą presję generuje gospodarka rybacka i ścieki z 

gospodarstw rolnych. W strukturze poborów wód powierzchniowych w zlewni dominują pobory na 

cele rybackie stanowiące 98,6 % wszystkich poborów rocznych w zlewni. Znacząca część poborów na 

cele rybackie stanowią pobory bezzwrotne w istotny sposób uszczuplające zasoby wodne zlewni. 

Inwentaryzację i określenie użytkowników korzystających w sposób szczególny ze 

środowiska, dokonano na podstawie ankietyzacji użytkowników i konsumentów wód na podstawie 

roku 2011. W wyniku ankietyzacji możliwe było określenie ilości użytkowników korzystających z wód 

w danej Scalonej Części Wód wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych Jednolitych Części 

Wód. Wśród zinwentaryzowanych użytkowników odprowadzających ścieki do wód 

powierzchniowych i ziemi określono tych, którzy zrzucają ścieki komunalne, przemysłowe, wody ze 

stawów rybnych oraz ścieki z gospodarstw rolnych. Wśród zinwentaryzowanych użytkowników 

odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych i ziemi określono tych, którzy zrzucają ścieki 

komunalne, przemysłowe oraz technologiczne, a także w ramach rybackiego i rolniczego korzystania 

z wód.  

W zlewni zinwentaryzowano 30 punktowych źródeł zrzutu ścieków, w tym 13 zrzutów 

ścieków komunalnych, 1 zrzut przemysłowy, 4 zrzuty wód technologicznych oraz 10 pochodzących ze 

stawów rybnych. Na terenie zlewni nie zinwentaryzowano rolniczego użytkowania ścieków, 

natomiast zinwentaryzowano 2 zrzuty ścieków powstałych w wyniku tej działalności. W wyniku 
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przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w SCWP  W1104 największa ilość ścieków komunalnych 

trafia do Małej Wełny do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego JCWP PLRW6000251866539. Największe 

ładunki ścieków pochodzą ze zrzutów ścieków komunalnych w Gminie Łubowo. 

 

Analiza stanu ekologicznego 

Bilans ilościowy pozwolił na obliczenie bilansu jakościowego SCWP z uwzględnieniem 

rzeczywistych danych uzyskanych podczas ankietyzacji, a dotyczących jakości zrzucanych ścieków. 

Wszystkie obliczenia bilansowe wykonano w oparciu o metodykę zamieszczoną w Raporcie  

„Informacje ogólne oraz założenia metodyczne”. 

W bilansie uwzględniono następujące składowe: 

 Punktowe zrzuty zanieczyszczeń z rozróżnieniem celu użytkowania wód (komunalne, 

przemysłowe, rybackie i ścieki z gospodarstw rolnych), 

 Obszarowe źródła zanieczyszczeń z uwzględnieniem źródeł komunalnych, rolniczych, 

depozycji atmosferycznej i zasilania wewnętrznego, 

Do obliczeń bilansowych wykorzystano dane o rzeczywistych ładunkach zanieczyszczeń w zrzutach z 

zachowaniem następującej hierarchii: 

 Dane z ankietyzacji użytkowników, 

 Dane z pozwoleń wodnoprawnych, 

 Dane z katastru wodnego przekazane przez Zamawiającego. 

Do identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań na wody pod względem jakościowym 

wykorzystano wskaźniki fizyko-chemiczne i biologiczne z punktu pomiarowo-kontrolnego 

zlokalizowanego w profilu zamykającym SCWP – Mała Wełna w Rogoźnie. 

W SCWP 1104 – zlewnia Małej Wełny trzy JCWP rzeczne Dopływ z jez. Turostowo, Dopływ z 

Pomorzan i Dopływ z Rejowca, posiadają dobry potencjał ekologiczny, a pozostałe umiarkowany. 

Natomiast wśród jeziornych należy zwrócić uwagę na fakt, że JCWP posiadają słaby albo zły potencjał 

ekologiczny. Odnośnie oceny stanu tylko 3 JCWP mają stan dobry tj. Dopływ z jez. Turostowo,  

Dopływ z Rejowca, Dopływ z Pomorzan. Wszystkie pozostałe JCW mają zły stan. Wiarygodność 

wyników podważa jednak fakt, że z wyłączeniem cieku głównego, wszystkie pozostałe oceny są 

wykonane w oparciu o przeniesienia z analogowych JCWP. W przypadku jednolitych części wód 

jeziornych, oceny stanu oparto na opublikowanych wynikach badań monitoringowych jezior 

Wielkopolski, przeprowadzonych przez WIOŚ. Wyniki wskazują na zły stan wszystkich przebadanych 

JCWP jeziornych przy słabym lub złym stanie/potencjale ekologicznym co w połączeniu z wynikami 

dla wód bieżących może wskazywać na silna akumulację zanieczyszczeń w zbiornikach i depozycje do 

osadów dennych.   

 

Analiza stanu ilościowego 

Reżim hydrologiczny cieku głównego zlewni jest uwarunkowany obecnością znacznej liczby 

jezior, a także prowadzoną gospodarką rybacką. Zasoby dyspozycyjne w SCWP W1104 – Zlewnia 

Małej Wełny dostępne są w ciągu całego roku hydrologicznego. Ich minimalne wartości przypadają 

na miesiące letnie. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wskaźniki: 
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 Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) w przekroju 

zamykającym zlewnię części wód (wyrażony formułą; i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ  w mln 

m3/rok), wartość progowa wskaźnika – 0,03 (3%), 

 Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do 

przepływu średniego niskiego z wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980) 

w przekroju zamykającym zlewnię części wód (wyrażony formułą i2 = Ppow/SNQp w 

m3/s), wartość progowa wskaźnika dla rzek nizinnych – 0,25 (0,25%), 

 Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia 

do 1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQ z 

wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980), wyrażonego formułą i3=| 1-(SSQ/SSQp)| - 

wartość progowa wskaźnika – 0,25 (25%), 

 Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego – wskaźnik bezwzględny 

wyrażony formułą i4 = Qn/NTQ – wartość progowa 1,0 (100%) - przyjęto przepływ 

nienaruszalny wg kryterium hydrobiologicznego wyliczonego metodą Haliny 

Kostrzewy (1977). 

Według otrzymanych wyników stwierdzono przekroczenie wskaźnika zachowania kryterium 

przepływu nienaruszalnego dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych. Przekroczenie 

wartości progowej wskaźnika i3 - zaburzenia reżimu hydrologicznego zanotowano dla 8 JCWP. 

Krytyczne przekroczenie wskaźnika I2 stwierdzono w JCWP PLRW 600024186675 - Mała Wełna od 

wypływu z Jez. Gorzuchowskiego do dopł. z Rejowca, co może skutkować zagrożeniem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. W przypadku wskaźnika I1 wyniki przekraczają wartości progowe jedynie dla 

JCWP PLRW 6000251866539 - Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego. 

 

Analiza stanu morfologicznego 

Zmiany spowodowane regulacją oraz zabudową rzek w części wód są bardzo istotne i 

generują znaczne skutki biologiczne oraz morfologiczne. Można dla tej zagregowanej części wód 

określić następujące skutki: 

 brak możliwości migracji fauny (ryb) w górę rzek, 

 niekorzystne warunki siedliskowe dla flory i fauny, 

 brak tarlisk umożliwiających naturalny rozród, 

 utrudniony transport osadów i rumowiska,  

 ograniczenie naturalnych terenów zalewowych, 

 występowanie jednolitej struktury brzegów, 

 prostowanie koryta ( likwidacja zakoli), 

 zmiana cech strukturalnych (głębokość i szerokość koryta). 

Ocenę presji morfologicznych wykonano w oparciu o dane ZMIUW w Poznaniu i RZGW w 

Poznaniu. 
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 Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów cieków istotnych cieków istotnych (podwójna długość 

rzeki) – wyrażony wzorem m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów – wartość progowa – 0,60 (60%), 

 Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy 

spadów cieków istotnych w zlewni części wód – wyrażony wzorem m2 = 

ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) – wartość progowa – 0,15 (15%), 

 Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 

0,4 m lub 0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego typu rzeki wykazanego w 

powyższej pracy) odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych – wyrażony 

wzorem  m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek – wartość progowa 0,30 (30%), 

 Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne 

(zabudowa podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do 

sumarycznej długości cieków istotnych – wyrażony wzorem m4 = ΣLregul/ΣLrzek – 

wartość progowa – 0,50 (50%) 

Dla wszystkich JCWP wskaźnik m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów  jest poniżej wartości progowej, więc 

obwałowania nie mają istotnego wpływu na morfologię. 

Również dla wszystkich JCWP wskaźnik m2 = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) posiada wartość niższą od 

wartości progowej. Oznacza to, że dla tych JCWP zabudowa hydrotechniczną nie ma istotnego 

wpływu na morfologię. 

Dla sześciu JCWP (Dopływ z jez.Turostowo, Dopływ z Michalczy, Dopływ z Pomorzan, Mała 

Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego, Mała wełna od Dopł. z Rejowca do ujścia, Mała Wełna od 

wypływu z Jez. Gorzuchowskiego do dopł. z Rejowca) wartość wskaźnika  m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek  

znacznie przekracza wartość progową. 

Jeżeli przeanalizujemy wskaźnik  m4 = ΣLregul/ΣLrzek  to można stwierdzić, że tylko w dwóch 

JCWP, przekracza on wartość progową i świadczy to znacznym wpływie zabudowy regulacyjnej na 

morfologię cieku w związku z tym w  powyższych JCWP należy koniecznie ograniczyć zabudowę. 

 

1.5. Wnioski wynikające z prognozy rozwoju do 2015, 2021 i 2027 

Identyfikację istniejących oraz perspektywicznych presji antropogenicznych mogących 

wpływać na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w poszczególnych SCWP w zakresie 

określonym w PGW w dorzeczu Odry oparto na analizie następujących dokumentów planistycznych 

związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarka wodną. 
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Tabela 4. Zestawienie presji perspektywicznych – SCWP W1104 

Działanie 
Cel i opis wpływu na osiągnięcie celu 
środowiskowego 

Rodzaj presji 
pozytywna/ 
negatywna 

Horyzont czasowy 2015 
Przebudowa i rozbudowa 
drogi ekspresowej  S-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Kiszkowie, 
Sławnie, Kłecku, Łubowie, 
Skokach 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa sieci 
kanalizacji ściekowej w 
Mieleszynie 
 

W czasie budowy a także rozbudowy dróg może dojść do 
awarii mogących mieć znaczący wpływ na środowisko 
wodne.  
Poprzez budowę dróg należy spodziewać się zmian 
powierzchni retencji , zwiększonego odpływu 
powierzchniowego. Należy domniemywać negatywnych 
oddziaływań na jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych w rejonie dróg z uwagi na odprowadzanie 
wód opadowych o podwyższonej ilości związków 
ropopochodnych zarówno w przypadku normalnego 
korzystania jaki i wystąpienia awarii. Co może wpłynąć na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, jak i 
podziemnych. W przypadku autostrad i dróg 
ekspresowych budowa wiąże się również z budową 
infrastruktury towarzyszącej. Wymienione inwestycje 
związane są również z tworzeniem budowli wodnych 
mających na celu przekroczenie cieków wodnych co 
będzie miało wpływ na zmianę stanu morfologicznego 
cieków. 
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie miała 
bezpośredni wpływ na poprawę jakości zrzucanych 
ścieków oczyszczonych. Zwiększenie wydajności 
oczyszczalni należy korelować ze zwiększeniem liczby 
ludności obsługiwanej przez tą oczyszczalnię, a co za tym 
idzie ograniczenia niekontrolowanych  zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać 
się poprawy stanu jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie będzie miało wpływ na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni. 
 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni 
wpływ na poprawę jakości zrzucanych ścieków 
oczyszczonych. Zwiększenie wydajności oczyszczalni 
należy korelować ze zwiększeniem liczby ludności 
obsługiwanej przez tą oczyszczalnię, a co za tym idzie 
ograniczenia niekontrolowanych  zrzutów ścieków. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia należy spodziewać 
się poprawy stanu jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie będzie miało wpływ na 
uporządkowanie gospodarki 

Pozytywna/ 
negatywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna 

Horyzont czasowy 2021 
Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowaną czasowo gotowość do podjęcia się 
realizacji inwestycji . 

Horyzont czasowy 2027 
Brak działań przewidzianych do realizacji wykazanych w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Opisywane w dokumentach działania stanowią jedynie niesprecyzowaną czasowo gotowość do podjęcia się 
realizacji inwestycji . 
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Analizę trendu zmian presji w zlewni w odniesieniu zmian liczby ludności i wykorzystania 

nawozów naturalnych przeprowadzono na podstawie dostępnych danych GUS-owskich; 

• Z prognozy demograficznej wynika, że liczba ludności w SCWP W1104 nieznacznie 

wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się zmniejszy, co w 

połączeniu ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na uporządkowanie i poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej, skutkować będzie ograniczeniem odprowadzania ścieków 

nieoczyszczonych do wód i do ziemi, 

• Analiza trendu w produkcji zwierzęcej wskazuje na niewielki (nieznaczący w odniesieniu 

do skali nawożenia naturalnego) wzrost pogłowia bydła, spadek hodowli trzody chlewnej 

oraz drobiu kurzego, co może skutkować obniżeniem zapotrzebowania na wodę dla 

celów gospodarskich oraz zmniejszeniem nawożenia naturalnego. 

 

1.6. Wnioski wynikające z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  

 

Analiza ta została sporządzona w oparciu o „Wytyczne dotyczące oceny ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych wg. RDW. Wynikiem tej oceny jest stwierdzenie, że SCWP Zlewnia Małej 

Wełny jest zagrożona nieosiągnięciem dobrego potencjału ekologicznego. Oznacza to, że zakładane w 

prognozie rozwoju działania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej są trafnie wskazane, 

lecz z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian istniejących uwarunkowań, może się okazać, 

że prawdopodobieństwo osiągnięcia przez SCWP celów środowiskowych będzie zbyt niskie. 
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2. Podsumowanie 

Podstawowym ograniczeniem w postawieniu jednoznacznej diagnozy stanu wszystkich 11 

JCWP rzecznych i 8 JCWP jeziornych są niepełne i niewystarczające informacje o stanie 

poszczególnych elementów monitorowanych w ramach PMŚ. Dla większości JCWP oceny 

wykonywane są na podstawie przeniesienia z innych, analogicznych JCWP co stawia pod dużym 

znakiem zapytania ich pełną wiarygodność.  W przypadku SCWP W1104 jest to o tyle istotne, że 

poszczególne JCWP mają, przynajmniej w większości przypadków, zupełnie odmienne 

charakterystyki, a w wielu przypadkach obejmują fragmenty obszarów chronionych.  

Ogólnie można przyjąć, że cieki istotne w SCWP charakteryzują się złym stanem wód przy 

dominującym – umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym. W większości przypadków 

decydującym elementem jest zły stan fizyko-chemiczny, wynikający w głównej mierze z charakteru 

rolniczego górnej i środkowej zlewni Małej Wełny. Przypuszczać można, choć brak jest 

jednoznacznych wyników badań jakościowych, że znaczący udział w dostawie zanieczyszczeń mają 

użytkownicy rybaccy, którzy z uwagi na intensyfikację tej działalności w rozpatrywanej zlewni, winni 

być obłożeni obowiązkiem badania jakości zrzucanych zużytych wód stawowych. Wielkość i okresowa 

dostępność teoretycznych (obliczonych na podstawie danych wieloletnich) zasobów wód 

powierzchniowych w zlewni, nawiązuje do reżimu quasi naturalnego Małej Wełny. Największe zasoby 

dyspozycyjne przypadają na okres zimowy roku hydrologicznego (listopad – kwiecień) i ulegają 

znaczącemu uszczupleniu w okresie letnim z minimum przypadającym na lipiec i sierpień. 

Przeprowadzone jednak dla stanu aktualnego obliczenia bilansowe, wskazują jednoznacznie na 

uszczuplenie tych zasobów w wyniku bieżącej działalności, co skutkuje brakiem zasobów 

dyspozycyjnych bezzwrotnych przez niemal cały rok (wyjątek stanowią miesiące styczeń i październik, 

w których dostępność zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych oscyluje w granicach 0,150 m3/s). W 

miesiącach czerwiec i lipiec stwierdzono również minimalną ilość lub brak całkowitych zasobów 

dyspozycyjnych. Analizując szczegółowo poszczególne grupy użytkowników korzystających z wód, 

nasuwa się jednoznaczny wniosek, że przyczyną są stanowiące 98,3% całkowitej ilości poborów, 

pobory na cele rybackie, z których pobory zwrotne stanowią zaledwie 25%. Całkowita ilość poborów 

bezzwrotnych w SCWP pomniejszonych o zrzuty wód obcych wynosi 17.564.303,1 m3 ,co wskazuje na 

znaczny udział wód podziemnych w zasilaniu zlewni. Zasilanie to odbywa się z dużym 

prawdopodobieństwem w strefach jeziornych kontaktu hydraulicznego wód powierzchniowych z 

podziemnymi.      

Znaczne uszczuplenie zasobów wód powierzchniowych oraz związane z nim zaburzenie 

reżimu naturalnego wód, nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę 

priorytetowych działów gospodarki narodowej, w tym gospodarki komunalnej. Zaopatrzenie ludności 

oraz przemysłu w wodę odbywa się niemal w całości w oparciu o wody podziemne. Pobór wód 

powierzchniowych służy głownie zaopatrzeniu gospodarstw rolnych oraz rybackich. Zaburzenie 

reżimu naturalnego stanowi natomiast poważne zagrożenie dla znajdujących się w granicach SCWP 

ekosystemów od wód zależnych, związanych z obszarami chronionymi, w tym w szczególności dla 

obszarów Natura 2000.  W chwili obecnej działania naprawcze uwzględniono jedynie w Planie zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006. Są to w 

szczególności:  
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• Remont urządzeń wodnych – jazów piętrzących i mnichów, w pierwszych trzech latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

• Odbudowa fragmentu grobli, w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

• Podpiętrzenie wody w dwóch nieużytkownych stawach pomiędzy Kiszkowem, a 

Brudzewkiem zapobiegające deficytowi wody w sezonie lęgowym ptaków. Działanie 

ciągłe, realizowane w okresie obowiązywania planu działań. 

Poważny problem stanowi stan jakościowy zasobów wód powierzchniowych w SCWP co 

dotyczy zarówno cieków jak i zbiorników wodnych na nich zlokalizowanych, w których następuje 

sukcesywna akumulacja wnoszonych zanieczyszczeń. Zaledwie w 3 z 11 JCWP  rzecznych uzyskano (w 

ramach Działań Państwowego Monitoringu Środowiska) wyniki odpowiadające dobremu stanowi 

ekologicznemu i jednocześnie dobremu stanowi JCWP. Są to jednak w każdym przypadku oceny „z 

przeniesienia”, a więc mało wiarygodne. W przypadku jezior, dla których w ostatnich latach 

przeprowadzano ocenę stanu, każdorazowo uzyskiwano zły wynik stanu JCWP przy słabym lub złym 

stanie ekologicznym.  

Szczegółowe wnioski dotyczące ocen stanu wód powierzchniowych i pozostałych analiz 

wykonanych w ramach opracowania zamieszczono poniżej. 

 

1. Formy użytkowania terenu w SCWP W1104 są w dużej mierze związane z działalnością 

człowieka. Tereny rolnicze stanowią ponad 76% gruntów SCWP. Znaczny odsetek 

użytków rolnych, a co za tym idzie koncentracja zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 

rolniczych, stanowi poważne zagrożenie, dla jakości środowiska gruntowo – wodnego i 

wód powierzchniowych.  

2. Wyniki ocen stanu Jednolitych Części Wód, położonych w granicach SCWP W1104 – 

Zlewnia Małej Wełny wskazują w większości przypadków na zły stan cieków głównych, 

przy jednocześnie umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym. Wyjątek stanowią: 

Dopływ z jez. Turostowo, Dopływ z Pomorzan oraz Dopływ z rejowca, a więc stosunkowo 

niewielkie cieki o znacząco mniejszej - w stosunku do pozostałych JCWP – presji 

antropogenicznej. Wiarygodność wyników oceny stanu JCWP podważa fakt, że z 

wyłączeniem cieku głównego, wszystkie oceny pozostałych JCWP są wykonane w oparciu 

o przeniesienia z analogowych JCWP, często znacznie różniących się od zlewni 

ocenianych. W celu wykonywania prawidłowych ocen stanu wód w poszczególnych 

JCWP, wskazane jest rozbudowanie systemu monitoringu jakościowego wód. Czynnikiem 

determinującym stan jakościowy wód we wszystkich zlewniach jest czynnik fizyko-

chemiczny mający swoje źródło w intensywnym stosowaniu nawożenia mineralnego w 

rolnictwie.  

3. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w SCWP W1104 największa ilość 

punktów zrzutów wszystkich rodzajów zinwentaryzowanych ścieków zlokalizowana jest w 

zlewni Mała Wełna od Dopł. z Rejowca do ujścia - PLRW600025186699. Udział 

procentowy ładunków ścieków w zrzutach od poszczególnych grup użytkowników 

prowadzących monitoring jakości ścieków wykazuje znaczną dominację ścieków 
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komunalnych w dostawie ładunków zanieczyszczeń do wód. Udział ładunków ścieków w 

tej grupie użytkowników to ponad  90% dla analizowanych związków. W zlewni 

stwierdzono również znaczący odsetek użytkowników rybackich na tle wszystkich 

użytkowników wód, co przy braku danych z monitoringu wód pobieranych oraz zrzutów 

ze stawów rybnych może stanowić potencjalne znaczące zagrożenie dla stanu SCWP. 

4. W bilansie azotu ogólnego SCWP W1104 stwierdzono znaczny udział zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł rozproszonych, w tym w szczególności nawożenia nawozami 

mineralnymi w okresie wiosennym.  Świadczy to o przewadze produkcji roślinnej w 

zlewni nad hodowlą zwierzęcą. Analogicznie w  przypadku bilansu fosforu dominującą 

rolę odgrywa ilość tego pierwiastka, wnoszona wraz z nawozami mineralnymi. Wyniki 

obliczeń bilansowych dla azotu ogólnego oraz fosforu wykazały konieczność redukcji 

ilości ładunków w ciągu całego roku. 

5. Zidentyfikowane w zlewni SCWP W1104 perspektywiczne zmiany presji mogą 

teoretycznie pozytywnie wpłynąć na stan jakościowy cieków. Przewidywana jest poprawa 

jakości zrzucanych ścieków komunalnych i zmniejszenie niekontrolowanych zrzutów 

ścieków, związanych z budową  nowych i modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Realizacja wspomnianych inwestycji sprzyja też rozwojowi sieci 

kanalizacyjnej, a tym samym ograniczeniu zrzutów ścieków nieoczyszczonych. Jednak z 

uwagi na dominującą rolę źródeł obszarowych w zanieczyszczeniu wód, nie wpłyną one 

diametralnie na poprawę jakości wód cieku głównego. Rozbudowa sieci szybkiego ruchu 

może zwiększyć koncentrację związków soli i substancji ropopochodnych, z uwagi jednak 

na przebieg planowanej trasy, zbliżony do przebiegu działu wodnego SCWP nie powinno 

to mieć dużego wpływu na cieki istotne. 

6. Analiza dotychczasowych tendencji zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w 

odniesieniu do terenów analizowanych SCWP wskazuje na stopniowe obniżenie produkcji 

zwierzęcej co powinno skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na wodę dla celów 

gospodarskich oraz nawożenia naturalnego. 

7. Z analizy prognozy demograficznej oraz AKPOŚK wynika, że liczba ludności w SCWP 

W1104 nieznacznie wzrośnie w latach 2011 – 2021, a następnie w kolejnych latach się 

zmniejszy. Jednocześnie zwiększy się ilość inwestycji związanych z gospodarka wodno-

ściekową, które skutkować będą wzrostem liczby ludności korzystającej z ogólnospławnej 

sieci kanalizacyjnej oraz zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków w 

poszczególnych gminach. Skutkować będzie to jednoznacznie zmniejszeniem ilości zrzutu 

ścieków komunalnych oraz ilości pobieranej wody. W prognozie długoterminowej należy 

się zatem spodziewać ograniczenia konieczności budowy nowych ujęć wód. 

8. W granicach SCWP W1104 wydzielono 19 jednolitych części wód powierzchniowych z 

czego 8 to jednolite części wód jeziorne.  

• PLRW60002318666 Dopływ z jez. Turostowo 

• PLRW600023186656 Dopływ z Pomorzan 

• PLRW600017186658 Dopływ ze Sroczyna 

• PLRW600016186672 Dopływ z Michalczy 
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• PLRW600016186674 Dopływ z Jaroszewa 

• PLRW600024186675 Mała Wełna od wypływu z Jez. Gorzuchowskiego do 

dopł. z Rejowca 

• PLRW600017186676 Dopływ z Rejowca 

• PLRW600025186699 Mała Wełna od Dopł. z Rejowca do ujścia 

• PLRW6000251866539 Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego 

• PLRW6000171866552 Potok z jez. Sławno 

• PLRW6000161866554 Dopływ z jez. Głębokiego 

• PLLW10251 Rogoźno 

• PLLW10249 Budziszewskie 

• PLLW10234 Łopienno Pd. 

• PLLW10241 Rościńskie (Skockie) 

• PLLW10232 Kłeckie 

• PLLW10248 Maciejak 

• PLLW10245 Włókieńskie (Włókna) 

• PLLW10235 Gorzuchowskie 

9. Reżim hydrologiczny cieku głównego zlewni jest uwarunkowany obecnością znacznej 

liczby jezior, a także prowadzoną gospodarką rybacką. Teoretyczne zasoby dyspozycyjne 

w SCWP W1104 – Zlewnia Małej Wełny dostępne są w ciągu całego roku 

hydrologicznego. Ich minimalne wartości przypadają na miesiące letnie. 

10. W strukturze poborów wód powierzchniowych w zlewni dominują pobory na cele 

rybackie stanowiące 98,6 % wszystkich poborów rocznych w zlewni. Znacząca część 

poborów na cele rybackie stanowią pobory bezzwrotne w istotny sposób uszczuplające 

zasoby wodne zlewni. Pozostała część poborów przypada na sektor komunalny i rolniczy. 

W strukturze zrzutów widoczna jest również dominacja gospodarki rybackiej są to jednak 

zrzuty skumulowane w 3 miesiącach jesiennych – od września do listopada i nie 

rekompensują rozłożonych równomiernie w ciągu roku poborów. 

11. Wyniki obliczeń bilansu ilościowego wskazują na istnienie nieznacznej rezerwy zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych przez większą część roku hydrologicznego (z wyłączeniem 

wczesnego początku okresu letniego). Przekroczone zostały natomiast dopuszczalne 

wielkości poborów bezzwrotnych, ich niewielka rezerwa pojawia się zaledwie w jednym 

miesiącu zimowym. W wyniku analiz wskaźników hydrologicznych stwierdzono 

przekroczenie wskaźnika zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego dla 

wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych. Przekroczenie wartości progowej 

wskaźnika zaburzenia reżimu hydrologicznego zanotowano dla 8 JCWP. Krytyczne 

przekroczenie wskaźnika I2 stwierdzono w JCWP Mała Wełna od wypływu z Jez. 

Gorzuchowskiego do dopł. z Rejowca, co może skutkować zagrożeniem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych.  

12. W SCWP tylko dwie JCWP Mała Wełna od wypływu z Jez. Gorzuchowskiego do dopł. z 

Rejowca  oraz Dopływ z jez. Turostowo są zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych ze względu na zaburzenie ciągłości morfologicznej. Na niekorzystną 
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ocenę stanu morfologicznego wpływają głównie urządzenia piętrzące pozbawione 

przepławek umożliwiając swobodną migracją fauny. 

 

Na obszarach, gdzie wpływ presji na danym obszarze wskazuje na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych konieczne jest wprowadzenie ograniczeń zapobiegających i minimalizujących 

niekorzystne jej skutki.  

Analizy presji istniejących i perspektywicznych, bilanse jakościowe i ilościowe oraz możliwe 

do wykonania działania wykazały, że głównymi czynnikami wpływającym na stan zasobów wód 

powierzchniowych jest rolnictwo i gospodarka rybacka, w tym przede wszystkim presje obszarowe 

związane z nawożeniem naturalnym i mineralnym.  

W odniesieniu do zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem, pełne ograniczenie 

czynników powodujących zanieczyszczenie wód nie jest możliwe przez akta prawa miejscowego, 

jakim są warunki korzystania z wód zlewni. Należy podkreślić, że niemożliwa jest również zmiana 

struktury użytkowania gruntów w zlewni. Wobec powyższego dla obszarów szczególnie narażonych 

należy wprowadzić programy działań, które będą służyć poprawie jakości wód poprzez stosowanie 

dobrych praktyk rolniczych w tym przede wszystkim: prawidłowe stosowanie nawozów naturalnych i 

mineralnych oraz środków ochrony, prowadzenie właściwej gospodarki na użytkach zielonych,   

wykorzystywanie w prawidłowy sposób ścieków na terenach rolnych.  

Istotną presją wpływającą na reżim hydrologiczny jest zabudowa hydrotechniczna 

powodująca szereg zaburzeń w przebiegu hydrologicznym naturalnego cieku. Należy jednak 

pamiętać, że zmiany spowodowane oddziaływaniem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej są 

niemożliwe do całkowitego wykluczenia bez likwidacji tych budowli. 
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3. Propozycje wymagań, zaleceń i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 

Przy formułowaniu propozycji szczegółowych zapisów, dotyczących warunków i ograniczeń w 

korzystaniu z wód zlewni, uwzględniono wyniki analiz i obliczeń zamieszczonych w poszczególnych 

rozdziałach opracowania z wyłączeniem wskazań pozostających w kompetencjach Dyrektorów 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód, w tym w 

szczególności w zakresie przekształceń hydromorfologicznych i reżimu hydrologicznego cieków, 

winny być zapisane w planach ochrony obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220). 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych: 

 zachowanie w korytach cieków przepływów nienaruszalnych określonych zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, 

 korzystanie z wód musi się odbywać bez naruszania warunków szczegółowych określonych w 

planach ochronnych obszarów chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, 

 korzystanie z wód wiążące się ze zmianami morfologicznymi w JCWP, w tym w szczególności 

z regulacją lub wykonywaniem urządzeń wodnych nie może stwarzać nowego lub zwiększać 

istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ani zagrażać osiągnięciu celów 

środowiskowych, określonych dla obszarów chronionych, 

 jeżeli jakiekolwiek JCWP w zlewni podlegają innym, niż określone w Warunkach, 

wymaganiom stanu, ustalonym na podstawie przepisów odrębnych, to obowiązują te 

wymagania, które są bardziej rygorystyczne, 

 korzystanie z wód odbywać się musi na zasadzie zależnego korzystania z wód, a podmiot 

ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne, zobowiązany jest do udokumentowania w 

operacie wodnoprawnym braku negatywnego oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód.  

 

Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze Wełny do Lutomni 

 korzystanie z wód polegające na piętrzeniu lub retencjonowaniu śródlądowych wód 

powierzchniowych realizowane na jednolitych częściach wód powierzchniowych musi 

uwzględniać konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego i nie może być mniejsza od 

wartości przepływu wymaganego dla prawidłowej pracy przepławek, 

 wprowadza się zakaz wykorzystania nawozów naturalnych i mineralnych do nawożenia 

użytków położonych w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej cieków istotnych z 

wyłączeniem brzegów zabezpieczonych roślinnością buforową lub urządzeniami służącymi 

ograniczeniu spływu powierzchniowego, 

 wprowadza się zakaz budowy nowych urządzeń piętrzących na ciekach: Mała Wełna, Dębina i 

Dopływ z Popowa Kościelnego w celach innych niż poprawa retencji lokalnej, 
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 korzystanie z wód zlewni dla celów rybackich wymaga prowadzenia monitoringu jakości wód 

odprowadzanych z obiektów gospodarki rybackiej w zakresie zwiększenia wartości 

wskaźników BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, azotu ogólnego, 

 dopuszcza się wprowadzanie ścieków do jezior ocenionych jako podatne na degradację i 

zeutrofizowane, dopływów tych jezior, urządzeń wodnych będących dopływami tych jezior 

wyłącznie w przypadku gdy wprowadzanie ścieków następuje nieuszczelnionym korytem 

ziemnym, ścieki dopływają do jeziora, w czasie nie krótszym niż 24 godziny, a nie zachodzi 

sztuczne przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego czasu dopływu, 

 zabrania się stosowania zanęt spożywczych podczas amatorskiego połowu ryb na jeziorach 

ocenionych jako podatne na degradację i zeutrofizowane, w których stwierdzono zły stan 

chemiczny wód, 

 na podmioty korzystające z wód nakłada się obowiązek przekazywania organowi właściwemu 

do prowadzenia katastru wodnego danych o rzeczywistej wielkości poboru oraz ilości i jakości 

prowadzonych zrzutów w terminie do 30 września każdego roku za pierwsze półrocze danego 

roku, oraz w terminie do 31 marca każdego roku za drugie półrocze roku poprzedzającego, 

 w przypadku braku przekazywania przez podmiot uprawniony do korzystania z wód ww. 

informacji do katastru przez okres co najmniej dwóch lat, korzystanie z wód należy uznać za 

zaniechane. Stwierdzone zaniechanie korzystania z wód stanowi podstawę do cofnięcia lub 

ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania. 
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