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I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE DLA OPRACOWANIA BILANSU 

WODNOGOSPODARCZEGO REGIONU WODNEGO REGA I PRZYLEGŁE PRZYMORZE 

I.1. Bilans ilościowy wód powierzchniowych  

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni Regi  zastosowano tzw. metodykę 
bilansów wodnogospodarczych. Uwzględnia ona wskazania metodyczne zawarte w 
opracowaniach: 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 
warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 
Warszawa, 2008], 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt Warszawa, 
1992]. 

Zakres opracowania obejmuje zlewnię Regi z następującymi kontrolowanymi rzekami (dane 
wodowskazowe aktualne i historyczne) - rys. A.1 

 

Rys  A.1. Mapa hydrograficzna zlewni Regi 

Podstawowe założenia metodyczne: 
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• podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 
dekadowych, średnich miesięcznych i średnich rocznych w przekrojach wodowskazowych 
zlewni Regi,  

• obliczenia wykonano na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia 1983 – 2012, dane 
hydrologiczne powinny spełniać warunek ciągłości (brak przerw w obserwacjach) i 
synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla wszystkich wodowskazów). 
Dostępny zasób danych wodowskazowych posiadał zróżnicowany zakres czasowy. W celu 
uzyskania jednorodności ciągów opracowano krzywe regresji (związki wodowskazowe) 
między wybranymi przekrojami wodowskazowymi, 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń (kilometraż, powierzchnie zlewni) stanowi  cyfrowa 
mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzono na wszystkich rzekach kontrolowanych, 

• w zlewni Regi obliczenia bilansowe wykonano dla rzek: Rega, Łoźnica, Reska Węgorza, 
Brzeźnicka Węgorza, Piaskowa, Ukleja, Sąpólna, Dobra, Rekowa, Gardominka, Lubieszowa i 
Mołstowa, 

• dane o wielkościach poborów wody i zrzutów ścieków opracowano na podstawie bazy 
zleceniodawcy,  

• użytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględniono w postaci sumarycznej ilości 
poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników zlokalizowanych na rzekach 
niekontrolowanych w przekroju ujścia tych rzek do recypienta, 

• obliczenia bilansowe przeprowadzono w wyznaczonych przekrojach bilansowych, 
obejmujących: węzły hydrometryczne (powyżej i poniżej wszystkich zlokalizowanych 
dopływów), punkty poboru wody (w tym powyżej i poniżej poboru), punkty zrzutu wody (w 
tym powyżej i poniżej zrzutu), przekroje wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, 
wybrane obiekty hydrotechniczne, granice jednolitych części wód, koniec rzeki (ujście), 

• dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczono dla każdej dekady 
na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

• wprowadzono pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc takiego 
teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na jego 
wielkość. W tym celu konieczne było oczyszczenie przepływów obserwowanych w 
przekrojach wodowskazowych o oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości 
zrzutów i dodanie wielkości poborów wody. W procesie naturalizacji uwzględnieni zostali 
wszyscy użytkownicy zlewni zlokalizowani powyżej analizowanego przekroju 
wodowskazowego. Sprawdzeni i zweryfikowani zostali użytkownicy w każdym roku 
analizowanego wielolecia, uwzględniając użytkowanie w tych latach, w których dany 
użytkownik faktycznie funkcjonował, zgodnie z otrzymanymi od zleceniodawcy bazami 
danych. Po ostatecznej weryfikacji użytkowników zablokowano procedurę obliczeniową 
przepływów naturalnych w opcji symulowania zmian użytkowania zasobów wodnych 
(dodawanie, usuwanie, modyfikacja użytkownika), tzn. obliczony przepływ naturalny jest 
stały i niezmienny w profilu podłużnym rzeki, 

• naturalizacja ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach wodowskazowych 
przeprowadzona została dla wszystkich dekad analizowanego wielolecia, 
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• wyznaczone zostały średnie dekadowe wartości odpływu jednostkowego dla 
poszczególnych zlewni różnicowych,  wykorzystano je do obliczania średnich dekadowych 
wartości przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. Odtworzone w 
przekrojach wodowskazowych przepływy naturalne rozłożone zostały w profilach 
podłużnych rzek współczynnikiem spływu jednostkowego na przekroje bilansowe 
(ekstrapolacja, interpolacja). Przy rozkładaniu obliczonych średnich, naturalnych 
dekadowych wartości natężenia przepływu w profilu podłużnym uwzględniono wielkości 
użytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), przez co odtworzone zostały wartości średniego 
przepływu rzeczywistego dekadowego, dla wszystkich analizowanych przekrojów 
bilansowych, 

• uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych 
przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia stanowiły podstawę do obliczenia 
wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z ciągu 
wartości średnich dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów odpowiadającej długości 
wielolecia (30 lat: 1983 - 2012). Dla każdego przekroju bilansowego uzyskano przepływy 
gwarantowane rzeczywiste o przyjętych poziomach gwarancji, 

• obliczenia wykonane zostały dla przyjętych poziomów gwarancji: 50%, 70%, 90%, 95%, 

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód powierzchniowych, 
uznaje się przepływ nienaruszalny,  

• przepływ nienaruszalny wyznaczony został trzema metodami: (1) w oparciu o kryterium 
hydrobiologiczne i obliczony metodą parametryczną (zgodnie z tzw. metodyką Kostrzewy), 
(2) metodą wskazaną w rozporządzeniu (lub jego projekcie) w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, (3) w oparciu o 
kryterium rybacko – wędkarskie, 

• przepływ nienaruszalny określony został w przekrojach wodowskazowych oraz rozłożony 
współczynnikiem spływu jednostkowego w profilu podłużnym (ekstrapolacja, interpolacja), 

• dla każdego przekroju bilansowego określono gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne 
i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%), 

• zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczono jako różnicę przepływu rzeczywistego 
gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego obliczonego wg przyjętej metody, 

• zasoby dyspozycyjne bezzwrotne pokazują, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z 
danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania 
warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych użytkowników systemu, 

• wyniki bilansowe określają dla każdego przekroju bilansowego przepływy gwarantowane 
rzeczywiste i naturalne dla gwarancji 50%, 70%, 90%, 95% oraz gwarantowane zasoby 
dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%). 

• bilanse dla przepływów gwarantowanych określają możliwość zaspokojenia ilościowych i 
czasowych potrzeb użytkowników na założonym poziomie gwarancji, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona jest do struktury rzecznej, 

długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby w każdym przekroju 
można było dokonać określenia zasobów dyspozycyjnych o zadanej gwarancji, 
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• dla wytypowanych przez Zamawiającego jezior w zlewni Regi obliczone zostały ich zasoby 
dyspozycyjne bezzwrotne, do obliczeń -  przy braku obserwacji hydrometrycznych -  
wykorzystano formuły empiryczne. 

Model matematyczny dla symulacji ilościowego rozdziału zasobów wodnych. 

Opracowany został model matematyczny dedykowany dla zlewni Regi. Umożliwia on 
użytkownikowi programu prowadzenie analiz wariantowych oraz uwzględnia obszarową 
strukturę systemu wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację punktów poboru 
wody i zrzutu ścieków, lokalizacja przekrojów do badania jakości wód). Analizy wykonywane są 
z założonym dekadowym krokiem czasowym. 

Program umożliwia zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów wód powierzchniowych  
przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru wody i zrzutu ścieków), 
modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości poboru wody i zrzutu ścieków), 
likwidację istniejących użytkowników wód. Przy dodawaniu nowych użytkowników na 
dopływach niekontrolowanych aplikacja komputerowa umożliwia sortowanie dodawanych 
użytkowników (przy braku ich kilometrażu) w taki sposób, aby ewentualne zerowanie 
przepływów rzeczywistych (np. w przypadku symulowania dużych poborów wody) odbywało 
się nie losowo, ale zawsze w przekroju ujściowym. Jeśli symulowany pobór wody dla nowego 
użytkownika przekracza przepływ rzeczywisty nastąpi całkowite sczerpanie zasobu dopływu 
niekontrolowanego (wartość przepływu rzeczywistego zostanie wyzerowana). W aplikacji 
pojawi się komunikat o maksymalnym możliwym poborze wody przez użytkownika, nie 
większym od rzeczywistego zasobu dopływu niekontrolowanego.  

Każdorazowa zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową 
wszystkich parametrów w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju bilansowego, w którym 
dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód.  Umożliwia to symulacyjne obliczenia 
bilansowe przy różnych założeniach początkowych: 

• wybór użytkowania (np. brak użytkowania, minimalne użytkowanie, maksymalne 
użytkowanie, stan użytkowania dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi, stan 
aktualny - rzeczywisty użytkowania, prognozowane użytkowanie). 

• wybór przepływu nienaruszalnego, 

• wybór gwarancji czasowej. 

 

I.2. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni Regi został wykonany zgodnie z 
założeniami dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi 
w „Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Do opracowania bilansu jakościowego wykorzystano bazę danych punktowych źródeł 
zanieczyszczeń z określoną rzeczywistą ilością odprowadzanych ścieków i z pozwoleń 
wodnoprawnych oraz wyniki monitoringu wód zgromadzone przez WIOŚ w Szczecinie z lat 
2011 – 2012. 
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Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 
ilościowym i jakościowym) wykonany będzie dla wskaźników jakości wód i ścieków: BZT5, Nog, 
Pog  dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w pozwoleniach 
wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku braku danych z 
pozwoleń wodnoprawnych zakłada się przyjęcie wyżej wymienionych danych z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz.984 i Dz. U. z 2009 r., 
Nr 27, poz. 169). 

Prezentacją graficzną dokonanego bilansu jakościowego danej rzeki są profile hydrochemiczne 
stężeń i ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczeń na całej jej długości.  

I.3. Bilans ilościowy wód podziemnych  

Podstawy metodyczne odnośnie wydzielenia obszarów bilansowych. 

Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych zlewni rzeki 
Regi sporządzono zgodnie z wymaganiami RZGW Szczecin, zawartymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ), stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), oraz w oparciu o zalecane opracowania. Dodatkowo uwzględniono wytyczne zawarte w 
wydanej przez Ministerstwo Środowiska w 2013 r. „Metodyce określania zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb 
jednolitych bilansów gospodarczych – Poradnik metodyczny”.  

 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto rejony wodnogospodarcze wg podziału z 2008 r., 
które nawiązują do podziału zastosowanego w dokumentacji Hydroconsult z 1996 r. W 
przypadku różnic powierzchni bilansowanych rejonów oraz przebiegu ich granic, ustalone 
zasoby dyspozycyjne skorygowano, z uwzględnieniem wartości modułowych dla 
poszczególnych obszarów.  

Ustalenie wpływu zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe 
przeprowadzono w układzie zlewniowym.  

Na podstawie identyfikacji presji i oddziaływań oraz informacji zawartych w analizowanych 
dokumentach planistycznych, a także w dokumentacjach hydrogeologicznych, określono 
założenia do warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi wymagane art. 116 prawa 
wodnego: 

 Sformułowane wnioski przedstawiono w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej oraz 
numerycznej.  
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I.4. Zarys funkcjonalny aplikacji 

 

Aplikacja umożliwia: 

• przeprowadzanie symulacji bilansu jakościowego, ilościowego wód powierzchniowych 
oraz wód podziemnych, 

• dodawanie/edycję/, usuwanie użytkowników wód podziemnych oraz 
powierzchniowych 

• edytowanie punktów monitoringu, 

• wyświetlanie  wszystkich komunikatów, podpowiedzi i innych informacji w języku 
polskim, 

• zmianę paramentów dla generowanych zestawień: 

o bilans ilościowy wód powierzchniowych: 

� metoda obliczania przepływu nienaruszalnego 

� miesiąc 

� dekada 

� gwarancja, 

o bilans jakościowy wód powierzchniowych: 

� - wskaźnik zanieczyszczenia (BZT5, N, P), 

• wyszukiwanie obiektu na mapie przez zaznaczenie elementu w tabeli (i odwrotnie), 

• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i 
jakościowy wód powierzchniowych zlewni, 

• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych, 

• ocena ilości zasobów wód powierzchniowych, ilości zasobów wód podziemnych oraz 
jakości wód powierzchniowych  

 

W zakresie bilansu wód podziemnych system umożliwia wykonanie następujących operacji: 

• dodawanie nowych, edycję oraz usuwanie użytkowników, 

• zmiana parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

• zmiana wielkości dostępnych zasobów wód podziemnych dla rejonów 
wodnogospodarczych i wydzielonych w ich granicach podrejonów wodnogospodarczych, 

• podział poboru wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w strefach wododziałowych 
(pomiędzy rejonami lub podrejonami wodnogospodarczymi), 

• uzupełnienie danych wejściowych o dane o poborach z kolejnych lat, z możliwością 
obliczania bilansu na podstawie nowych danych, przy zachowaniu danych archiwalnych z lat 
poprzednich, 

• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt dostępnych 
zasobów wód podziemnych w rejonie bilansowym Rega i przyległe Przymorze w układzie 
rejonów wodnogospodarczych i ewentualnych wydzielonych w ich granicach podrejonów 
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wodnogospodarczych, 

• tworzenie tabelarycznych zestawień wielkości (liczbowe, procentowe) rezerw lub 
deficytów dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stopnia wykorzystania tych zasobów 
w regionie bilansowym Rega i przyległe Przymorze w układzie rejonów 
wodnogospodarczych i ewentualnych wydzielanych w ich granicach podrejonów 
wodnogospodarczych, 

• tworzenie tabelarycznych zestawień ujęć wód podziemnych w układzie rejonów 
wodnogospodarczych i wydzielonych w ich granicach podrejonów  wodnogospodarczych 
wraz z danymi o lokalizacji (miejscowość, gmina), IKO, użytkowniku, stanie ujęcia (czynne, 
nieczynne, awaryjne, w budowie), sposobie zagospodarowania wód (zaopatrzenie ludności, 
cele socjalne, pobór do produkcji spożywczej lub farmaceutycznej, przemysł, rolnictwo i 
nawodnienia, hodowla, pobór na inne cele), wielkości zatwierdzonych zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia, wydajności poszczególnych studni, wielkości depresji i zasięgu 
oddziaływania studni (promień leja depresji), pozwoleniu wodnoprawnym, wielkości 
poboru, położeniu w strefie wododziałowej wraz z podziałem poboru. 

 

W zakresie bilansu wód powierzchniowych system umożliwia wykonanie następujących 
operacji: 

• dodawanie nowych, edycję oraz usuwanie użytkowników, 

• zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i 
jakościowy wód zlewni, w tym na wielkość zasobów dyspozycyjnych i stężeń zanieczyszczeń 
w przekrojach bilansowych, 

• przeprowadzenie obliczeń bilansowych w warunkach prognozowanych zmian 
klimatycznych, 

• zmiana stężeń zanieczyszczeń w przekrojach bilansowych zlewni będących punktami 
monitoringu jakości wód (dotychczasowymi i planowanymi), 

• sporządzenie wykresów gwarantowanych zasobów, przepływów nienaruszalnych, 
stężeń i ładunków zanieczyszczeń, chłonności rzeki (wymaganego stopnia redukcji 
zanieczyszczeń), 

• tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych w 
zlewni. 
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II. Charakterystyka zlewni Regi 

II.1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza  

II.1.1. Charakterystyka geograficzna 

Źródła Regi znajdują się w rejonie miejscowości Imienko na wysokości około 180 m n.Kr. Bieg 
kończy w Morzu Bałtyckim w miejscowości Mrzeżyno. Średni spadek podłużny Regi wynosi 
około 0,4%.  Długość rzeki wynosi 187,72 km, a powierzchnia zlewni 2760,93 km2. 

Głównymi dopływami Regi są: 

• Stara Rega (l) – powierzchnia zlewni około 164,2 km2, długość około 30 km; 

• Łoźnica (l) – powierzchnia zlewni około 88,2 km2, długość około 13 km; 

• Reska Węgorza (l) – powierzchnia zlewni około 344,4 km2, długość około 30 km; 

• Piaskowa (l) – powierzchnia zlewni około 86,8 km2, długość około 13 km; 

• Ukleja (l) – powierzchnia zlewni około 457,1 km2, długość około 47 km; 

• Rekowa (p). – powierzchnia zlewni około 116,2 km2, długość około 24 km; 

• Gardominka (l) – powierzchnia zlewni około 97,9 km2, długość około 26 km; 

• Mołstowa (p) – powierzchnia zlewni około 376,9 km2, długość około 54 km; 

Użytkowanie terenu 

W zlewni Regi dominuje wykorzystanie terenów na cele rolne (55,31% łącznej powierzchni 
zlewni). Lasy pokrywają zaledwie 31,60% powierzchni zlewni, przy czym główna część 
obszarów leśnych znajduje się w dolinach rzek, podobnie jak łąk i obszarów podmokłych 
(10,21%). Obszary wodne stanowią nieco powyżej 1% (1,17). Powierzchnia terenów 
zurbanizowanych, głównie zajętych przez zabudowę wiejsko-miejską i miasta, wynosi 1,71% 
powierzchni zlewni.  

II.1.2. Charakterystyka klimatyczna 

Średnia roczna temperatura powietrza w obszarze bilansowym kształtuje się w granicach 7-
7,9oC. Opady atmosferyczne z wielolecia 1959-1994 wynoszą średnio 656 mm/rok. Najniższe są 
w okolicach Niechorza (569 mm/rok), najwyższe w okolicach Bierzwnicy (772 mm/rok). 
Półrocze letnie charakteryzuje się opadami 350-400 mm w części wschodniej zlewni i 350 mm 
w części zachodniej. Średnie parowanie terenowe ze zlewni wynosi ok. 450 mm i jest ok. 50 mm 
wyższe w części południowej. Zróżnicowana na powierzchni zlewni jest prędkość wiatru. Silne 
wiatry (ponad 8 m/s) występują przez ok. 80 dni nad samym morzem, a w południowej części 
zlewni przez ok. 40 dni. 

II.1.3. Charakterystyka przyrodnicza 

Obszary chronione 

Na obszarze zlewni Regi znajduje się 13 obszarów Natura 2000; 8 rezerwatów przyrody; 1 park 
krajobrazowy oraz 1 obszar chronionego krajobrazu.  

Ekosystemy zależne od wód 
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W zlewni Regi mokradła wykazują duże zróżnicowanie typologiczne i występują często we 
wszystkich częściach zlewni (łącznie ok. 16,2% jej całkowitej powierzchni). Roślinność 
mokradeł najczęściej łąkowa z przewagą łąk wilgotnych, rzadziej leśna (częsta na torfowiskach 
wysokich) lub szuwarowa (głównie na torfowiskach niskich i mokradłach nietorfowych). 
Mechowiska tylko na torfowiskach wysokich, młaki niskoturzycowe na torfowiskach 
przejściowych również rzadkie.  

Największe powierzchniowo obiekty torfowiskowe w grupie torfowisk niskich występują na 
Pobrzeżu w okolicach Trzebiatowa i Gryfic, a na północ od Gryfic występuje na dziale wodnym 
duże torfowisko wysokie (749 ha).  

Ryby 

Ryby są jednym z najbardziej istotnych i jednocześnie wrażliwych na antropopresje elementów 
systemu ekologicznego rzek. W zlewni Regi stwierdzono występowanie 33 gatunków ryb i 
minogów.  

Najliczniejszym gatunkiem jest kiełb (ponad 26% wszystkich złowionych ryb), ale bardzo 
wysoki wskaźnik dominacji ma również troć wraz z pstrągiem potokowym (ponad 19%)., a na 
trzecim miejscu pod względem liczebności jest głowacz białopłetwy (8,2%). 

W zlewni Regi stwierdzono obecność 4 gatunków anadromicznych: łosoś (bardzo mało liczny), 
troć, certa, minóg morski (stwierdzony w roku 2012) oraz 6 gatunków ryb i minogów 
chronionych na mocy II załącznika Dyrektywy Siedliskowej: minóg strumieniowy, minóg morski, 
łosoś, koza, różanka, głowacz białopłetwy. 

II.1.4. Obszary chronione 

Najważniejsze formy ochrony przyrody, występujące w zlewni Regi to: 13 obszarów Natura 
2000; 8 rezerwatów przyrody; 1 park krajobrazowy oraz 1 obszar chronionego krajobrazu. 

 

II.2. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 

II.2.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Hydrografię zlewni rzeki Regi opracowano, zgodnie z warunkami zamówienia, na podstawie 

Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) w wersji z września 2010 roku. Mapę 
obszaru bilansowego przedstawiono na rys. I.3.1.  

Rzeka Rega jest ciekiem pierwszego rzędu. Swój bieg rozpoczyna na terenie gminy Połczyn 
Zdrój, w rejonie wsi Imienko, na wysokości około 180 m n. Kr. Swój bardzo kręty bieg kończy w 
Morzu Bałtyckim w rejonie miejscowości Mrzeżyno pokonując blisko 190 km ze średnim 
spadkiem podłużnym około 0,4%. Rega jest jedną z najdłuższych rzek tzw. Przymorza. 

Na terenie zlewni rzeki Regi wydzielono 11 zlewni bilansowych, dla których obliczono wybrane 
charakterystyki bilansowe i zamieszczono w tabeli I.3.1. Wydzielone zlewnie posiadają bardzo 
zróżnicowane powierzchnie zlewni od nieco ponad 64 km2 (Lubieszowa) do ponad 450 km2 
(Ukleja). Obwód zlewni jest bardzo dobrze skorelowany z powierzchnią zlewni i zmienia się w 
jej funkcji potęgowo. 
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Szczegółowe dane fizycznogeograficzne zamieszczono w tabeli II.2.1. 

 

Rys. II.2.1. Wybrane elementy hydrograficzne zlewni rzeki Regi 

 

Tabela II.2.1. Wybrane parametry fizycznogeograficzne zlewni bilansowych w zlewni Regi. Oznaczenia: A – 
powierzchnia [km

2
], P – obwód [km], Lmax – długość maksymalna zlewni [km], Bśr – szerokość średnia zlewni 

[km], Cw – wskaźnik wydłużenia zlewni [-], Ck – wskaźnik kolistości zlewni [-], Hmax – wysokość maksymalna 
zlewni n. Kr. [m], Hmin – wysokość minimalna zlewni n. Kr. [m], Hwz – maksymalna wysokość względna w zlewni 
[m], S – średnie nachylenie zlewni [%], L – wskaźnik lesistości zlewni [%]. 

Charakterystyka 
Zlewnia 

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L 

Rega 2760,9 443,6 153,0 18,0 0,4 0,2 205 0 205 3,9 32 

Łoźnica 88,2 46,0 11,6 7,6 0,9 0,5 156 60 96 10,2 26 

Reska Węgorza 344,4 135,1 21,7 15,9 1,0 0,2 175 53 122 6,6 43 

Brzeźnicka 
Węgorza 

166,5 83,3 29,2 5,7 0,5 0,3 175 55 120 9,3 54 

Piaskowa 86,8 64,0 11,8 7,4 0,9 0,3 125 40 85 9,1 39 

Ukleja 457,1 158,0 36,8 12,4 0,7 0,2 180 30 150 7,0 25 

Sąpólna 216,0 90,1 28,6 7,6 0,6 0,3 105 30 75 5,1 20 

Dobra 69,6 50,0 16,4 4,2 0,6 0,3 105 40 65 7,8 21 

Rekowa 106,2 58,5 22,2 4,8 0,5 0,4 110 30 80 7,8 19 
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Gardominka 97,9 64,7 22,9 4,3 0,5 0,3 60 30 30 3,0 24 

Lubieszawa 64,4 47,1 13,1 4,9 0,7 0,4 60 20 40 5,0 20 

Mołstowa 376,9 138,7 42,1 9,0 0,5 0,2 135 10 125 6,4 46 

Z uwagi na położenie zlewni bilansowanych na obszarze pojeziernym (południowa i wschodnia 
część dorzecza Regi), mamy do czynienia z dużą liczbą i znacznym zagęszczeniem jezior. Poza 
jeziorami w zlewni rzeki Regi funkcjonują dwa duże zbiorniki wodne: Likowo i Rejowiec.  

II.2.2. Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodn e  

Zlewnia Regi jest kontrolowana pod względem hydrologicznym przez aktualnie działające 2 
stacje wodowskazowe sieci IMGW-PIB. Pomiary hydrometryczne wykonywane są na Redzie 
(główna rzeka bilansowa). Wykaz wszystkich wodowskazów uwzględnionych w obliczeniach 
bilansowych zestawiono w tabeli II.2.2.1 

Tabela II.2.2.1 Wykaz i wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych w zlewni rzeki Regi. 

Lp. Nazwa rzeki Stacja wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 
Powierzchnia 

A [km2] 
Typ 

1 Rega Golniewo Dolne 141,28 259,00 historyczny 

2 Rega Łobez 117,35 615,81 historyczny 

3 Rega Resko 80,01 1133,58 czynny 

4 Rega Trzebiatów 14,86 2637,53 czynny 

5 Łożnica Łobez 1,80 87,24 historyczny 

6 Reska Węgorza Węgorzyno 23,0 6,20 historyczny 

7 Reska Węgorza Runowo 15,02 70,23 historyczny 

8 Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,50 166,32 historyczny 

9 Piaskowa Żerzyno 3,48 82,34 historyczny 

10 Ukleja Mieszewo 28,80 95,95 historyczny 

11 Ukleja Miłogoszcz 6,81 209,23 historyczny 

12 Sąpólna Kulice 15,50 88,68 historyczny 

13 Sąpólna Siwkowice 3,21 208,31 historyczny 

14 Dobra Jarchlino 1,86 30,59 historyczny 

15 Rekowa Płoty 1,31 104,57 historyczny 

16 Gardominka Gardomino 5,31 73,00 historyczny 

17 Lubieszowa Brojce 0,95 56,40 historyczny 

18 Mołstowa Bielikowo 1,87 367,00 historyczny 

W oparciu o dostarczone ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) oraz wydłużone za 
pomocą przygotowanych krzywych regresji, obliczono wybrane charakterystyki hydrologiczne 
natężenia przepływu (SNQ – średnie z niskich, SSQ – średnie ze średnich oraz SWQ – średnie 
z wysokich). Wyniki podano w tabelach II.2.2.2. 
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Tabela II.2.2.2. Wybrane przepływy charakterystyczne główne II stopnia dla posterunków wodowskazowych 

zlewni rzeki Regi w latach 1981-2010. 

Nazwa rzeki Stacja wodowskazowa SNQ [m3/s] SSQ [m3/s] SWQ [m3/s] 

Golniewo Dolne 1,03 1,90 5,34 

Łobez 2,42 4,50 12,0 

Resko 4,82 8,67 21,2 
Rega 

Trzebiatów 9,24 20,13 55,7 

Łoźnica Łobez 0,22 0,52 1,66 

Węgorzyno 0,005 0,03 0,09 
Reska Węgorza 

Runowo 0,08 0,39 1,46 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,87 1,28 2,10 

Piaskowa Żerzyno 0,27 0,51 1,39 

Mieszewo 0,26 0,79 3,32 
Ukleja 

Miłogoszcz 0,70 1,56 4,86 

Kulice 0,09 0,57 3,44 
Sąpólna 

Siwkowice 0,56 1,47 5,96 

Dobra Jarchlino 0,11 0,23 0,89 

Rekowa Płoty 0,17 0,58 2,05 

Gardominka Gardomino 0,21 0,56 2,53 

Lubieszawa Brojce 0,14 0,44 1,57 

Mołstowa Bielikowo 1,39 2,89 9,12 

 

Średni roczny przepływ w profilu zamykającym zlewnię rzeki Regi wyniósł w latach 1981-2010 
nieco ponad 21 m3/s, a odpływ całkowity ponad 664 mln m3 średnio w roku hydrologicznym. 
Oznacza to, że przy średniorocznej sumie opadów około 700 mm, przeciętny, obszarowy 
wskaźnik odpływu rzecznego wynosi 0,35 [-]. Zmienia się jednak od nieco ponad 0,22-0,26 [-] w 
zlewni rzeki Reskiej Węgorzy do blisko 0,40 [-] w górnej części zlewni rzeki Uklei. 

 

Rys. II.2.2. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) dla rzeki Regi 
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Według Dynowskiej zlewnia rzeki Regi reprezentuje ustrój rzeczny typu niwalnego słabo 
wykształconego. Hydrogram na rys. II.3.2 sugeruje jednak typ niwalny średnio wykształcony z 
uwagi na wielkość średniego odpływu w czasie wiosny, który osiąga 140% SSQ. Szczegółowa 
analiza ustroju rzecznego w poszczególnych zlewniach bilansowych wskazuje na obecność typu 
niwalnego średnio wykształconego. Wyjątek stanowi tylko zlewnia rzeki Brzeźnickiej Węgorzy, 
kiedy w marcu k = 1,20 (typ niwalny słabo wykształcony). Jest to jednocześnie zlewnia o 
najmniejszej rocznej amplitudzie współczynnika k (wg Pardego) równej 0,40, co wskazuje na 
relatywnie wyrównane przepływy w ciągu roku. Z kolei największe wahania w skali roku 
występują w zlewniach pozostałych dopływów rzeki Regi, zwłaszcza w ich górnych częściach – 
zlewnia Sąpólnej powyżej Kulic oraz Reskiej Węgorzy powyżej Węgorzyna (1,50), zlewnia Uklei 
powyżej Mieszewa (1,30) i Reskiej Węgorzy powyżej Runowa (1,20). Dla porównania średnia 
amplituda dla rzeki Regi wynosi około 0,70, podobnie jak dla Mołstowej i Piaskowej. Większe 
amplitudy wynikają zarówno z większych wartości przepływów roztopowych, jak i z niskich 
wartości przepływów w okresie hydrologicznego lata, co z kolei może się wiązać z przewagą 
utworów trudno przepuszczalnych w litologii zlewni – łatwiejszy spływ powierzchniowy zimą i 
wiosną oraz słabsze zasilanie podziemne związane z utrudnionym drenażem poziomu 
wodonośnego.  

II.2.3. Przepływy nienaruszalne  

Przy obliczeniach przepływu nienaruszalnego założono, że ilość wody pozostawianej w korytach 
rzek jako przepływ nienaruszalny determinują przesłanki wynikające z konieczności ochrony 
środowiska przyrodniczego i zaspokajania potrzeb użytkowników. Przepływ nienaruszalny jest 
więc definiowany jako ilość wody wyrażona w m3/s, która powinna być utrzymana jako 
minimum w danym przekroju rzeki ze względów biologicznych i społecznych.  

Do obliczeń bilansowych przyjęto przepływ nienaruszalny obliczony trzema metodami: 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna), tzw. metoda 
Kostrzewy, parametr k na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni, 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 
Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego, 

• na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 
stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm), średnie niskie miesięczne (SNQm) i średnie 
niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Regi.  

W celu uzyskania ciągłości i jednorodności statystycznych ciągów hydrologicznych, rzeczywiste 
ciągi wydłużono krzywymi regresji do jednolitego, najdłuższego wielolecia.  

Do obliczeń przepływów nienaruszalnych przyjęto przepływy niskie i średnie niskie dla jednego, 
wspólnego i najdłuższego wielolecia 1983 – 2012.  
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II.3. Charakterystyka hydrogeologiczna 

II.3.1. Czynniki naturalne kształtuj ące i wpływaj ące na warunki 
hydrogeologiczne 

Rys hydrograficzno-hydrologiczny 

Szczegółową charakterystykę hydrologiczną zlewni Regi przedstawiono w części dotyczącej wód 
powierzchniowych. Poniżej podstawowe dane dotyczące hydrografii: 

W zlewni rzeki Regi gęstość cieków jest stosunkowo duża i wynosi średnio 0,52 km/km2, przy 
czym w zlewni Lubieszowej wynosi tylko 0,40 km/km2, zaś w zlewni Sarni 0,77km/km2. Spadek 
podłużny rzeki Regi wynosi 0,733‰, natomiast średni spadek powierzchni zlewni jest niewielki 
– 3,29‰. Jeziora w obszarze bilansowym zajmują obszar ok. 37 km2 i stanowią 1,29% 
całkowitej jej powierzchni. Średnie roczne przepływy Regi w posterunku  zamykającym zlewnię 
(Trzebiatów) w okresie bilansowym (2008-2012) wynoszą od 18,7 m3/s  (2012) do 24,1 m3/s 
(2008). Średni niski przepływ (SNQ), charakteryzujący całkowity odpływ podziemny wynosi 
9,42, a najniższy (NNQ) – 6,52 m3/s. Przepływ najniższy w ocenie zasobów dyspozycyjnych 
zlewni został przyjęty jako zasilanie podziemne głównych warstw wodonośnych.  Przyjęty na 
potrzeby bilansu przepływ nienaruszalny Qn, wyznaczony na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy)wynosi 6,96 m3/s.  

Zarys budowy geologicznej 

W obszarze bilansowym występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu i mezozoiku. Utwory 
kenozoiku mają zmienną miąższość, od 20-60 m w części północnozachodniej, do 170-220m w 
części południowej zlewni.  

II.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

Obszar występowania zwykłych wód podziemnych w granicach zlewni hydrograficznej Regi i 
przyległych zlewni bezpośrednich Bałtyku stanowi skomplikowany wielowarstwowy system 
wodonośny uformowany w utworach kenozoicznych i mezozoicznych. Główną osią drenażu 
wszystkich poziomów wodonośnych jest rzeka Rega, a w dorzeczu przymorskim Bałtyk. 
Dopływy Regi w strefach wododziałowych drenują pierwszy, czasami drugi poziom wodonośny,  
a w dolnym biegu są zasilane z poziomów głębszych.  

II.3.3. Ogólna charakterystyka hydrochemiczna wód p odziemnych  

Wody w utworach czwartorzędowych  

Wody występujące w poziomach gruntowym, międzyglinowym górnym, międzyglinowym 
środkowym i międzyglinowym dolnym posiadają zróżnicowany chemizm zarówno w 
rozprzestrzenieniu poziomym jak i pionowym.  

Poziom gruntowy – wody poziomu gruntowego są wodami słodkimi, średni twardymi, z 
częstymi przekroczeniami norm dla wód pitnych w zakresie zawartości związków żelaza i 
manganu oraz związków azotowych (zwłaszcza azotanów). Sucha pozostałość zmienia się w 
przedziale od 150 do 350 mg/l (średnio 285 mg/l). Odczyn wód zazwyczaj słabo zasadowy. 
Zawartość chlorków w zakresie 5-81, mg/l przy średniej 25,0 mg/l. 
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II.3.4. Ogólne uwarunkowania gospodarowania wodami podziemnymi 

Region bilansowy Rega i przyległe Przymorze jest słabo zaludniony (ca 53 osoby na km2),  
zamieszkuje go ok. 160 tys. osób. Większość ludności mieszka w miastach, ok. 86 tys. osób to 
mieszkańcy 9 miast. Największe z nich to Gryfice - 18 tys. mieszk. Miejscowościami o liczbie 
mieszkańców powyżej 10 tys. są również: Nowogard, Świdwin, Łobez, Trzebiatów. Wszystkie 
miasta są zwodociągowane, a skanalizowane w różnym stopniu.  

Przemysł w regionie bilansowym Regi i przyległego Przymorza związany jest głównie z 
przetwórstwem rolno-spożywczym (m.in. gorzelnie, zakłady mięsne).  

Ponadto w obszarze bilansowym istnieją liczne ośrodki wypoczynkowe, spośród których 
najbardziej znane to Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Pogorzelica.  

Obszary wiejskie to głównie tereny po byłych PGR-ach. Prawie 60 % terenu to grunty orne, 26% 
to obszary leśne, a 14 % to użytki zielone.  

Na obszarze bilansowym zarejestrowanych jest ok. 50 wysypisk i składowisk odpadów oraz 
wylewisk oraz kilka miejsc po zlikwidowanych mogilnikach. Obiekty te są zlokalizowane w 
różnych odległościach od ujęć wód podziemnych oraz w różnym stopniu zagrażają jakości 
zasobów wodnych. Największe ich nagromadzenie i ryzyko zagrożenia dla zasobów wodnych  
ma miejsce w rejonach wodnogospodarczych „B”,”C” i „F”.  

II.3.5. Charakterystyka hydrogeologiczna regionu bi lansowego Rega i przyległe 
Przymorze 

Do analiz bilansowych przyjęto podział obszaru zasobowego na 7 rejonów 
wodnogospodarczych. Taki podział wynika głównie z przesłanek hydrologicznych, ale także z 
hydrogeologicznych (hydrodynamicznych). Jego podstawowe założenia wynikają z 
wcześniejszych opracowań zasobowych, zwłaszcza z „Bilansu wodnogospodarczego zlewni Regi i 

Przymorza, część I, Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych zlewni Regi i 

Przymorza. HYDROCONSULT, 1996”.  

Powierzchnia obszaru bilansowego zlewni Regi i Przymorza, przyjęta do niniejszego bilansu 
różni się nieco od powierzchni z dokumentacji hydrogeologicznej z 1996 r., w związku z tym 
również powierzchnie poszczególnych rejonów wodnogospodarczych różnią się od jednostek 
zasobowych z dokumentacji hydrogeologicznej. Największe różnice dotyczą rejonów A – Obszar 
Przymorski oraz B – Dolna Rega, gdzie część jednostki zasobowej B (36,88 km2) weszło do 
rejonu wodnogospodarczego A – Obszar Przymorski. Przyjęty do bilansu podział na rejony 
wodnogospodarcze jest zgodny z opracowaniem pt. „Wydzieleniu rejonów wodno-gospodarczych 

dla potrzeb zintegrowanego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju, 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,  obszar działalności RZGW w Szczecinie.  

Podział na rejony wodno-gospodarcze. Państwowy Instytut Geologiczny (PSH), Warszawa, 2007”.   

II.3.6. Stan udokumentowania zasobów wód podziemnyc h 

Po skorygowaniu powierzchni zasobowej w zlewni oraz w przyjętych do bilansu rejonach 
wodnogospodarczych oraz przemnożeniu wartości modułowych zasobów przez powierzchnie, 
łączna wielkość zasobów przyjęta do obliczeń bilansowych wygląda następująco: 

Zasoby odnawialne (Qo) – 644 473 m3/d 
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Zasoby dyspozycyjne (Qd) –496 998 m3/d 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć uwzględnionych w bilansie (Qe) – 284 791 m3/d. 

Wielkości zasobów w poszczególnych rejonach wodnogospodarczych przedstawiono w części 
dotyczącej bilansu wód podziemnych. 

Analiza ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wskazuje na bardzo wysoki 
stosunek zasobów dyspozycyjnych do zasobów odnawialnych, wynoszący w całym obszarze 
zasobowym ponad 75%, a w rejonie wodnogospodarczym B- Dolna Rega nawet 82%.  

Z tego też względu, jak również ze względu na dezaktualizację danych istnieje pilna 
potrzeba opracowania nowej dokumentacji zasobowej dla zlewni bilansowej Regi. 

Według informacji zawartych w analizowanej dokumentacji zasobów dyspozycyjnych, dla 
regionu bilansowego udokumentowano zasoby eksploatacyjne w wysokości ponad 360 tys. 
m3/d, tj ok. 15 tys. m3/h. (wg bilansu na 2012 zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć wynoszą 
284 791 m3/d, co stanowi 87,46 % udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych). W rejonach 
wodnogospodarczych A i B wielkość ta wynosi odpowiednio 224,9% oraz 148,4%, przekraczając 
znacznie dostępne zasoby dyspozycyjne. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć nie są 
weryfikowane od lat, nawet przypadku ujęć nieczynnych. Figurują one jednak w corocznych, 
publikowanych raportach Państwowej Służby Hydrogeologicznej „Bilans zasobów 
eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych w Polsce”. Weryfikacja tych zasobów 
dotyczy jedynie zlikwidowanych ujęć posiadających zatwierdzoną dokumentację likwidacji 
studni.  

Zatem należy poddać weryfikacji decyzje zatwierdzające zasoby eksploatacyjne ujęć, gdyż 
suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć przekracza nie tylko całkowitą 
wielkość zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych w zlewni, lecz nawet (jak w przypadku 
rejonów A i B) zasobów odnawialnych. Na problem ten oraz potrzebę weryfikacji decyzji 
zatwierdzających zasoby eksploatacyjne ujęć zwracają również uwagę autorzy dokumentacji 
hydrogeologicznej stanowiącej podstawę ocen zasobowych (Hydroconsult,1996).   

92,9 %  udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych przypada na poziomy czwartorzędowe, 
0,4% na poziom kredowy, a 6,7% na poziomy jurajskie. 

Zapotrzebowania na wodę: 

Na podstawie dokumentacji zasobowej (HYDROCONSULT, 1996) zapotrzebowanie na wodę 
podziemną w regionie wodnogospodarczym Regi i Przyległego Przymorza wynosi ok. 62 tys. 
m3/d, co stanowi  17,1 % zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. W stosunku do 
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych zapotrzebowanie dla różnych rodzajów ujęć jest 
zróżnicowane: ujęcia komunalne zakładają wykorzystanie 32,1 % zatwierdzonych zasobów 
eksploatacyjnych, ujęcia wiejskie i zakładowe odpowiednio 14,5% i 13,9%. W poszczególnych 
miejscowościach i gminach wielkości te są zróżnicowane, w zależności od ilości, wielkości i 
rodzajów ujęć. 

Rezerwy zasobowe: 

Wg wspomnianej wyżej dokumentacji zasobów dyspozycyjnych rezerwy zasobowe w regionie 
(różnica między pomiędzy zasobami dyspozycyjnymi a potrzebami wodnymi użytkowników)  są 
znaczne, stanowią one 87% zasobów dyspozycyjnych. Rezerwy zasobowe występują we 
wszystkich rejonach wodnogospodarczych. Najniższe wartości rezerw – 53,6 i 66,0% występują 
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w rejonie wodnogospodarczym „A”  - Obszar Przymorski  i „B” - Dolna Rega. W pozostałych 
rejonach wodnogospodarczych wahają się od 81,5 (Środkowa Rega – rejon wodnogospodarczy 
„D”) do 94,4 (Węgorza, Rega – rejon wodnogospodarczy „F”. Tak więc, największe rezerwy 
zasobowe posiadają rejony wodnogospodarcza w górnej części regionu wodnogospodarczego  („ 
E” i „F”), najmniejsze zaś rejony wodnogospodarcza dolnego odcinka Regi („A” i „B”).  

Zasoby i ich użytkowanie: 

Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji zasobowej stopień użytkowania wód 
podziemnych w obszarze bilansowym Regi i przyległego Przymorza jest w sumie niski, wynosi 
średnio 7% zasobów dyspozycyjnych, przy czym w zależności od lokalizacji miast i 
rozmieszczenia ludności, jak również wielkości zasobów dyspozycyjnych w danym obszarze, 
zmienia się w dosyć szerokim zakresie: od 2-3 %  w rejonach wodnogospodarczych „C” i „F”, 
poprzez wielkości zbliżone do średniej 7-9 % w rejonach wodnogospodarczych „D”,”E” i „G”, do 
25% w rejonie wodnogospodarczym „B” i 40% w rejonie wodnogospodarczym „A”.   

Według prognozy eksploatacji stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wzrośnie od 6% 
do 45%. Choć stopień użytkowania zasobów dyspozycyjnych jest niski, to zatwierdzone zasoby 
eksploatacyjne ujęć stanowią 72% zasobów dyspozycyjnych systemu. Ich rozkład jest również 
zróżnicowany. W RGW „A” i „B” zatwierdzone zasoby eksploatacyjne przekraczają od 1,6 do 1,7 
dostępne zasoby dyspozycyjne.  Taki stan rzeczy wskazuje na konieczność weryfikacji 
zatwierdzonych zasobów ujęć i wydanych pozwoleń na pobór wód. 

Liczba eksploatowanych ujęć wód podziemnych uwzględnionych w bilansie (posiadających 
pozwolenie wodnoprawne i wykazujących pobór), znajdujących się w bilansowanym obszarze, 
wynosi 257 (2012 r.). Dodatkowo w bilansie uwzględniono 6 tzw. ujęć buforowych, tj. ujęć 
znajdujących się poza obszarem bilansowym, a oddziaływujących swym poborem częściowo na 
ten obszar. 

Zagrożenia i ochrona zasobów wód podziemnych: 

Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 70% eksploatowanych zasobów wód podziemnych pochodzi z 
warstw II i III, wody podziemne w regionie bilansowym można generalnie uznać za dość 
dobrze chronione przed migracją zanieczyszczeń.  

Struktura zagospodarowania i użytkowania terenu nie do końca sprzyja naturalnej ochronie 
środowiska gruntowo-wodnego, gdyż rejony o stosunkowo małej antropopresji (obszary leśne i 
użytki zielone) zajmują mniej niż połowę analizowanego obszaru (ok. 40 % powierzchni). 
Pozostały teren należy uznać za podlegający zróżnicowanej antropopresji. Największej 
antropopresji poddawane są rejony większych  miejscowości (Gryfice Nowogard, Świdwin, 
Łobez, Trzebiatów). Nieco innemu rodzajowi antropopresji podlega pas nadmorski, gdzie 
zlokalizowanych jest kilka wyżej wspomnianych miejscowości wypoczynkowych. Pozostałe 
obszary są uznawane za podlegające umiarkowanej antropopresji ze strony rolnictwa i silnej ze 
strony osadnictwa wiejskiego.  Innymi, przestrzennymi i  punktowymi ogniskami 
zanieczyszczeń i zagrożeń są zakłady przemysłowe, składowiska odpadów, wylewiska, 
mogielniki i miejsca po zlikwidowanych tego typu obiektach, zrzuty ścieków, fermy hodowlane, 
miejsca składowania nawozów i odpadów rolniczych, obiekty dystrybucji paliw płynnych, szlaki 
komunikacyjne oraz emisje do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. 
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II.4. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Pod względem administracyjnym zlewnia Regi w całości zawiera się na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego.  

Zlewnia Regi leży na obszarze 8 powiatów, żaden z nich nie znajduje się w całości w zlewni. 
Spośród 30 gmin, znajdujących się w zlewni Regi tylko 4 gmin leżą w całości w obszarze zlewni, 
a 8 ma mniej niż 10% powierzchni w obszarze zlewni. 

Zlewnia Regi stanowi 0,89% powierzchni kraju i zamieszkuje ją około 133,5 tys. mieszkańców 
(0,35). Gęstość zaludnienia wynosi 48 osób/km2, przeszło dwukrotnie mniej od średniej 
krajowej.  

Na obszarze zlewni Regi jest zlokalizowanych około 18 elektrowni wodnych, z których 
największe to MEW Rejowice, Likowo, Trzebiatów, Trzebiatów II, Płoty i Rusinowo i 14 
zakładów przemysłowych.  

 

II.5. Użytkowanie wód w zlewni Regi  

Na obszarze zlewni Regi znajduje się 105 użytkowników zrzucających ścieki komunalne, 
przemysłowe oraz pochodzące z chowu i hodowli ryb do wód powierzchniowych (34 obiekty 
karpiowe i 3 obiekty pstrągowe). Głównych użytkowników w zakresie zrzutów zamieszczono w 
tabeli II.5.1  

Tabela II.5.1. Główni użytkownicy zrzucający ścieki w zlewni Regi. 

Nazwa użytkownika 
Wielkość zrzutu w 

tys. m3/rok 
Odbiornik JCWP SCWP 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZGK Gryfice 

897,937 Rega, km 39,0 RW60001942799 
DO1212 

 
Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZGKiM Płoty 

113,603 Rega, km 57,12 RW60002042739 DO1211 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZWiK Sp. z o.o. 
Trzebiatów 

802,656 Rów melioracyjny RW60001942993 DO1214 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - PWiK Łobez 

496,320 Rega, km 103,4 RW6000204259 DO1205 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - WiK Resko 

292,880 Rega, km  75,44 RW6000204259 DO1205 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZUK Świdwin 

3694,21 Rega, km 75,44 RW6000194219 DO1201 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - Wodociagi  
Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. 
w Goleniowie  m. Węgorzyno 

80,124 Reska Węgorza RW6000174244 DO1204 

Krochmalnia - Przeds. 
Przemysłu Ziemniaczanego 
NOWAMYL S.A. 

24,914 Rega, km 106,5 RW6000204259 
DO1205 

 

Wody powierzchniowe w zlewni Regi pobierane są w: 58% do zasilania stawów rybnych, 19% 
do nawadniania terenów użytkowych, 18% na cele przemysłowe i 5% na inne cele. 

Spośród 68 użytkowników nie odprowadzających wody z chowu i hodowli ryb aktualnie 6 
obiektów jest nieczynnych, jeden zlikwidował zrzut, a trzy obiekty są w budowie.  

Znaczącą presją w zlewni Regi są 103 fermy hodowlane, w których hoduje się głównie bydło, 
trzodę i konie, ale są też fermy drobiu, a nawet norek.  
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W zlewni Regi zlokalizowanych jest również 268 użytkowników wód podziemnych, z czego 
14,2% to ujęcia na cele rolno-przemysłowe a 85,7% na cele komunalne.  

OBIEKTY PIĘTRZACE 

Na ciekach zlewni Regi znajduje się ponad 150 obiektów piętrzących różnej konstrukcji i 
wysokości. Około 30 z nich jest zlokalizowane na niewielkich rowach i potokach, które nie 
stanowią znaczących cieków w JCWP. Na ciekach znaczących jest 118 przeszkód. 17 z nich 
wyposażono w urządzenia umożliwiające migracji ryb (przepławki), na dalszych 17 przepławki 
są planowane. Likwidacja braku ciągłości morfologicznej Regi jest prowadzona od dołu rzeki, 
toteż już obecnie ryby anadromiczne osiągają tarliska w Redze, Mołstowej i dolnych biegach 
niektórych dopływów.  

Zlewnia Regi jest również bardzo intensywnie wykorzystywana do produkcji energii. Na jej 
obszarze zlokalizowano 29 małych elektrowni wodnych. Czynne są 22 elektrownie, a w planach 
jest uruchomienie jednej. 

UŻYTKOWANIE WÓD PODZIEMNYCH 

W zlewni Regi zlokalizowanych jest 263 ujęć wód podziemnych, z czego 14,2% to ujęcia na cele 
rolno-przemysłowe a 85,7% na cele komunalne. 257 ujęć pobiera wodę ze studni 
zlokalizowanych bezpośrednio w zlewni Regi, 6 z strefy buforowej (poza zlewnią, ale ich pobory 
mają wpływ na zasoby wód zlewni). 

Najwięcej ujęć wód podziemnych znajduje się w rejonie wodnogospodarczym G (75). Liczbę ujęć 
wód podziemnych w poszczególnych rejonach wodnogospodarczych zestawiono poniżej: 

• A – Obszar Przymorski 21, 

• B – Dolna Rega  17, 

• C – Mołstowa  27, 

• D – Środkowa Rega 23, 

• E - Sąpólna, Ukleja  37, 

• F – Węgorza, Rega  57, 

• G – Górna Rega  75.  

W zlewni Regi znajduje się 6 czynnych składowisk odpadów i 28 nieczynnych. Wszystkie czynne 
składowiska są zabezpieczone przed przenikaniem odcieków do wód gruntowych. W trzech 
składowiskach zabezpieczeniem jest sama glina, w jednym glina i geomembrana PEHD, w 
jednym bentomata, geomembrana PEHD i geowłoknina, w jednym składowisku tylko 
geomembrana HDPE. Czynne składowiska nie stanowią znaczącego zagrożenia dla wód. Spośród 
składowisk, które obecnie są już nieczynne, zabezpieczenie ma tylko pięć – trzy są 
zabezpieczone gliną, jedno utwardzeniem gruntu, jedno ma folię PLASTPAPA.  

 

II.6. Ocena wód powierzchniowych zlewni Regi 

W zlewni rzeki Regi wydzielono 75 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), w tym 53 
JCWP rzecznych oraz 22 JCWP jeziornych.  
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Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGWO 
2011) w zlewni rzeki Regi w złym stanie jest 12 JCWP rzecznych i 8 JCWP jeziornych, natomiast 
41 JCWP rzecznych i 14 JCWP jeziornych są w dobrym stanie.  

Typ, status i ocenę stanu jednolitych części wód rzecznych według PGWO 2011 i opracowania 
„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), 

podziemnych JCWPd) i obszarów chronionych” (KZGW 2013) środowiskowymi przedstawiono w 
tabeli II.6.1., natomiast jeziornych w tabeli II.6.2. 

 

Tabela II.6.1. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych. Objaśnienia: SZCW – silnie 
zmieniona część wód; NAT – naturalna część wód; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych; Z – zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; BD – bardzo dobry; 
D+ - dobry i powyżej dobrego; D – dobry; U – umiarkowany; S – słaby; PSD – poniżej stanu dobrego; 
S/P E – stan/potencjał ekologiczny; SCH – stan chemiczny. Kolumny oznaczone PGWO – na podstawie 
PGWO 2011; kolumny oznaczone KZGW – na podstawie KZGW 2013. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 
PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW6000174218 Dopływ z jez. Oparzno 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod 
Bystrzyny do Starej 
Regi 

19 SZCW D NZ SZCW U D 

PLRW60001742138 Dopł. w Świdwinie 17 NAT D NZ SZCW U D 

DO1201 

PLRW600023421369 
Rega do dopł. spod 
Bystrzyny 

23 SZCW D NZ SZCW S PSD 

PLRW60001942299 
Stara Rega od Grądka 
do ujścia 

19 SZCW D NZ SZCW D+ D 

PLRW600025422919 Stara Rega do Grądka 25 SZCW D NZ SZCW S PSD 
DO1202 

PLRW6000174229129 Grądek 17 NAT D NZ NAT U D 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 17 SZCW D NZ SZCW U D 

PLRW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

17 SZCW D NZ SZCW D+ D 

PLRW6000174248 Dopł. z Bonina 17 NAT D NZ NAT D D 

PLRW6000194249 
Reska Węgorza od 
Golnicy do ujścia 

19 NAT D NZ NAT BD PSD 

PLRW60001742452 Dopływ z jez. Przytoń 17 NAT D NZ SZCW U D 

PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie 17 NAT D NZ NAT U D 

DO1204 

PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 25 SZCW D NZ SZCW D+ PSD 

PLRW6000174232 
Klępnica (Kanał 
Klępnicko) 

17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW6000174252 Dopływ z Strzmieli 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW6000184254 Jasienica 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW6000184258 Czernica 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60001742556 Dopł. spod Policka 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW60001742569 Piaskowa 17 SZCW D NZ SZCW D+ D 

DO1205 

PLRW6000204259 
Rega od Starej Regi do 
Uklei 

20 SZCW D NZ SZCW U PSD 
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PLRW6000194269 
Ukleja od Dobrzenicy 
do ujścia 

19 SZCW D NZ SZCW U D 

PLRW60002542655 
Ukleja do wypływu z 
jeziora Okrzeja 

25 SZCW D NZ SZCW S PSD 

PLRW60001742669 
Ukleja od wypływu z 
jez. Okrzeja do 
Dobrzenicy 

17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW60001742676 Łosośnica 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW600017426889 
Sąpólna od źródeł do 
Dobrej 

17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW600018426892 Dopł. spod Brzozowa 18 NAT D NZ NAT D D 

DO1206 

PLRW600020426899 
Sąpólna od Dobrej do 
ujścia 

20 SZCW D NZ SZCW U PSD 

PLRW60001842732 Dopł. spod Komorowa 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60002042739 
Rega od Uklei do zb. 
Rejowice 

20 SZCW D Z SZCW U PSD DO1207 

PLRW600018427349 Potulina 18 NAT D NZ NAT D D 

DO1208 PLRW60001842749 Rekowa 18 SZCW Z NZ NAT D+ PSD 

DO1209 PLRW600023427549 Gardominka 23 NAT Z NZ NAT D D 

DO1210 PLRW6000042759 Rega - zb. Rejowice 19 SZCW D Z SZCW D+ D 

PLRW6000174286 Wkra 17 SZCW Z Z SZCW D+ D 

PLRW6000194289 
Mołostowa od 
Czernicy do ujścia 

19 SZCW Z NZ SZCW D+ D 

PLRW60001742829 
Mołstowa od źródeł 
do Czernicy 

17 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW60001742832 Rzecznica 17 NAT Z NZ NAT U D 

PLRW60001742849 Pniewa 17 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW60001842852 Dopł. spod Starnina 18 NAT Z NZ NAT D D 

DO1211 

PLRW60002342889 Brodziec 23 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW60001742772 Dopł. ze Starkowa 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW60002342789 Lubieszowa 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60002342794 Lubosiel 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice 
do Mołstowej 

19 SZCW D NZ SZCW U D 

DO1212 

PLRW600023427929 Otoczka 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60002342994 Zgniła Rega 23 NAT Z NZ NAT D D 
DO1213 

PLRW600023432129 Stara Rega 23 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW600004296 Kanał Mrzeżyno II 23 SCW D NZ SCW D+ D 

PLRW60002342929 Sarnia 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60001942993 
Rega od Mołstowej do 
Zgniłej Regi 

19 SZCW Z Z SZCW U D DO1214 

PLRW60002242999 
Rega od Zgniłej Regi 
do ujścia 

22 NAT D NZ NAT S PSD 
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Tabela II.6.2. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych. Objaśnienia: SZCW – silnie 
zmieniona część wód; NAT – naturalna część wód; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych; Z – zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; BD – bardzo dobry; 
D+ - dobry i powyżej dobrego; D – dobry; U – umiarkowany; S – słaby; PSD – poniżej stanu dobrego; 
S/P E – stan/potencjał ekologiczny; SCH – stan chemiczny. Kolumny oznaczone PGWO – na podstawie 
PGWO 2011; kolumny oznaczone KZGW – na podstawie KZGW 2013. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 

PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

PLLW20813 Bystrzyno Małe 2b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20812 Bystrzyno Wielkie 3b NAT Z Z NAT D n.b. 

PLLW20817 Oparzno 3b NAT D NZ NAT S n.b. 

PLLW20810 Resko (Resko Górne) 2b NAT D NZ NAT S n.b. 

DO1201 

PLLW20811 Klęckie 2a NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20827 Przytonko (Przytoń) 2a NAT Z Z NAT D n.b. 

PLLW20824 
Gęgnowskie Wielkie (Gęgnowo, 
Gagnowo) 

3b NAT Z Z NAT S n.b. 

PLLW20820 Zarańsko (Zarańskie) 2a NAT Z Z SZCW Z n.b. 
DO1202 

PLLW20818 
Dołgie (Dębowo, Dołgie Małe, 
Dębówko) 

3a NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20849 Żabice 3b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20834 Węgorzyno (Węgorzyńskie) 3b SZCW Z Z SZCW S n.b. 

PLLW20837 
Zajezierze (Przytońskie, 
Przytoń) 

3a NAT D NZ SZCW D n.b. 

PLLW20848 
Brzeźnia (Brzeźniak, Brzeźno, 
Brzeźniacki) 

3b NAT Z Z NAT D n.b. 

PLLW20846 Czaple 3a NAT D NZ NAT U n.b. 

PLLW20845 Bucierz (Bucież Duży) 3a NAT D NZ NAT U n.b. 

DO1204 

PLLW20843 Ostrowiec (Ziemsko, Ziemstwo) 3b NAT D NZ NAT U n.b. 

DO1205 PLLW20832 Klępnicko (Klepnickie, Klepnica) 3b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20857 Okrzeja 3b NAT Z Z NAT U n.b. 

PLLW20856 
Sambórz Duży (Sielsko, Samborz 
Duży) 

3b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20854 Woświn (Woswin) 2a SZCW Z Z NAT U n.b. 

PLLW20855 Mielno 3b SZCW D NZ SZCW D n.b. 

DO1206 

PLLW20853 Dłusko (Długie)  NAT D NZ NAT D n.b. 

 

Ocenę stanu wód w zlewni Regi za lata 2010-2012 wykonano dla 18 jednolitych części wód 
rzecznych (Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 

2010-2012 według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych, strona internetowa WIOŚ w Szczecinie, materiały 
przekazane przez Zamawiającego). Zestawione na podstawie danych WIOŚ wyniki badań i 
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ostateczną klasyfikację stanu wód, uwzględniającą spełnienie wymagań dla obszarów 
chronionych (tab. II.6.3). 

Tabela II.6.3. Wyniki klasyfikacji JCWP z uwzględnieniem wymagań obszarów chronionych w zlewni Regi. 
Oznaczenia: PSD – poniżej stanu dobrego; E – nie spełnienie wymagań dla obszarów chronionych 
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 
(Opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Kod JCWP  
Nazwa JCWP 

STAN POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

SPEŁNIENIE 
wymagań dla 

obszarów 
chronionych 

STAN WÓD 

PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod Bystrzyny do 
Starej Regi 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW60001942299 
Stara Rega od Grądka do ujścia 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW60001742349 
Łoźnica 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW600025424699 
Brzeźnicka Węgorza 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW6000194249 
Reska Węgorza od Golnicy do 
ujścia 

BARDZO DOBRY STAN  TAK  

PLRW60001742569 
Piaskowa 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW600020426899 
Sąpólna od Dobrej do ujścia 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 NIE: E ZŁY 

PLRW6000194269 
Ukleja od Dobrzenicy do ujścia 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW6000204259 
Rega od Starej Regi do Uklei 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 NIE: E ZŁY 

PLRW60002042739 
Rega od Uklei do zb. Rejowice 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW60001842749 
Rekowa 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 NIE: E ZŁY 

PLRW600023427549 
Gardominka 

DOBRY STAN  TAK  

PLRW60002342789 
Lubieszowa 

DOBRY STAN  TAK  

PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice do Mołstowej 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW60001742829 
Mołostowa od Czernicy do ujścia 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW60001942993 
Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

DOBRY TAK ZŁY 

PLRW60002342929 
Sarnia 

DOBRY STAN  TAK  

PLRW60002242999 
Rega od Zgniłej Regi do ujścia 

SŁABY STAN PSD /* TAK ZŁY 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi - synteza 

 28 

/* przekroczone wskaźniki: benzo(g,h,i)perylen + indeno(1,2,3-cd)piren 

W latach 2010-2012 w zlewni Regi badaniami monitoringowymi objęto także dwie JCW 
jeziorowe (Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 

2010-2012 według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych, strona internetowa WIOŚ w Szczecinie, materiały 
przekazane przez Zamawiającego).  

Zestawione na podstawie danych WIOŚ wyniki badań i klasyfikację jezior przedstawiono w 
tabeli II.6.4.  

Tabela II.6.4. Wyniki klasyfikacji JCW jeziorowych w zlewni Regi. Oznaczenia: PSD – poniżej stanu dobrego; R – 
nie spełnienie wymagań dla obszarów ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb); 
E – nie spełnienie wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. (Opracowanie własne na podstawie danych 
Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Nazwa JCW RESKO BRZEŹNIAK 

Kod JCW PLLW20810 PLLW20848 

typ 2b 3b 

Wskaźnik fitoplanktonowy PMPL 3,82 0,21 

Wskaźnik okrzemkowy IOJ n.b. 0,835 

Wskaźnik makrofitowy ESMI n.b. 0,521 

Ocena biologiczna IV II 

Elementy fizyko-chemiczne PSD II 

Wskaźniki decydujące o ocenie elementów 
fizyko-chemicznych 

widzialność, zawartość O2 nad 
dnem, fosfor całkowity 

 

STAN EKOLOGICZNY SŁABY DOBRY 

STAN CHEMICZNY n.b. DOBRY 

STAN WÓD ZŁY DOBRY 

 

Cele środowiskowe zapisane w odniesieniu do wód zlewni Regi  

Cele środowiskowe dla JCW w zlewni Regi ustalone w Planie gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry oraz w pracy pn.: Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych 
zestawiono w tabelach II.6.5 i II.6.6. 

Tabela II.6.5. Cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych 
zlewni Regi. Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona część wód; NAT – naturalna część wód. 

od 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP Wymagania 

PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa 23 
Utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i 

chemicznego 

PLRW6000174218 Dopływ z jez. Oparzno 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

DO1201 

PLRW6000194219 Rega od dopł. spod Bystrzyny do 19 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 
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Starej Regi dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742138 Dopł. w Świdwinie 17 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny 23 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001942299 Stara Rega od Grądka do ujścia 19 
Utrzymanie dobrego potencjału 

ekologicznego i chemicznego 

PLRW600025422919 Stara Rega do Grądka 25 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 
DO1202 

PLRW6000174229129 Grądek 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 17 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000174244 Reska Węgorza do Golnicy 17 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000174248 Dopł. z Bonina 17 
Utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i 

chemicznego 

PLRW6000194249 
Reska Węgorza od Golnicy do 
ujścia 

19 
Utrzymanie stanu ekologicznego i poprawa 

stanu chemicznego 

PLRW60001742452 Dopływ z jez. Przytoń 17 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

DO1204 

PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 25 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

poprawa stanu chemicznego 

PLRW6000174232 Klępnica (Kanał Klępnicko) 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000174252 Dopływ z Strzmieli 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000184254 Jasienica 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW6000184258 Czernica 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742556 Dopł. spod Policka 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742569 Piaskowa 17 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

DO1205 

PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei 20 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW6000194269 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia 19 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW60002542655 
Ukleja do wypływu z jeziora 
Okrzeja 

25 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742669 
Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja 
do Dobrzenicy 

17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742676 Łosośnica 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW600017426889 Sąpólna od źródeł do Dobrej 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW600018426892 Dopł. spod Brzozowa 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1206 

PLRW600020426899 Sąpólna od Dobrej do ujścia 20 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 
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PLRW60001842732 Dopł. spod Komorowa 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002042739 Rega od Uklei do zb. Rejowice 20 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 
DO1207 

PLRW600018427349 Potulina 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1208 PLRW60001842749 Rekowa 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i poprawa 

stanu chemicznego 

DO1209 PLRW600023427549 Gardominka 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1210 PLRW6000042759 Rega - zb. Rejowice 19 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000174286 Wkra 17 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000194289 Mołostowa od Czernicy do ujścia 19 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy 17 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742832 Rzecznica 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742849 Pniewa 17 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001842852 Dopł. spod Starnina 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1211 

PLRW60002342889 Brodziec 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742772 Dopł. ze Starkowa 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60002342789 Lubieszowa 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002342794 Lubosiel 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001942799 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej 19 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

DO1212 

PLRW600023427929 Otoczka 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002342994 Zgniła Rega 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 
DO1213 

PLRW600023432129 Stara Rega 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW600004296 Kanał Mrzeżyno II 23 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002342929 Sarnia 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001942993 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 19 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

DO1214 

PLRW60002242999 Rega od Zgniłej Regi do ujścia 22 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 
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Tabela II.6.6. Cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych. 
Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona część wód; NAT – naturalna część wód. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
KZGW 

Wymagania 

PLLW20813 Bystrzyno Małe 2b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20812 Bystrzyno Wielkie 3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20817 Oparzno 3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20810 Resko (Resko Górne) 2b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1201 

PLLW20811 Klęckie 2a NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20827 Przytonko (Przytoń) 2a NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20824 
Gęgnowskie Wielkie (Gęgnowo, 
Gagnowo) 

3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20820 Zarańsko (Zarańskie) 2a SZCW  

DO1202 

PLLW20818 
Dołgie (Dębowo, Dołgie Małe, 
Dębówko) 

3a NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20849 Żabice 3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20834 Węgorzyno (Węgorzyńskie) 3b SZCW 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie stanu chemicznego 

PLLW20837 Zajezierze (Przytońskie, Przytoń) 3a SZCW 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego 

PLLW20848 
Brzeźnia (Brzeźniak, Brzeźno, 
Brzeźniacki) 

3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20846 Czaple 3a NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20845 Bucierz (Bucież Duży) 3a NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

DO1204 

PLLW20843 Ostrowiec (Ziemsko, Ziemstwo) 3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

DO1205 PLLW20832 Klępnicko (Klepnickie, Klepnica) 3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20857 Okrzeja 3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20856 
Sambórz Duży (Sielsko, Samborz 
Duży) 

3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20854 Woświn (Woswin) 2a NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20855 Mielno 3b SZCW 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego 

DO1206 

PLLW20853 Dłusko (Długie)  NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 
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II.7. Ocena stanu JCWPd regionu bilansowego Rega i przyległe Przymorze 

Ocena stanu wód podziemnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 r. [3], składa się z oceny stanu chemicznego i ilościowego rozpatrywanych wód. 

Na obszarze zlewni bilansowej Regi, stanowiącej jedną część wód podziemnych JCWPd Nr 8 
(Kod JCWPd 2004 wg podziału na 161 części PLGW68008, wg podziału 2008 na 172 części 
PLGW60008), zlokalizowane są 4 posterunki służące wyznaczenia stanu wód podziemnych. Ich 
charakterystykę zamieszczono w tabeli II.7.1. Trzy z nich zlokalizowane w Lisowie ujmują trzy 
różne poziomy wodonośne, czwarty znajduje się w Rogozinie. 

 

Tabela II.7.1.  Charakterystyka posterunków do badania wód podziemnych w JCWPd Nr 8 (w zlewni Regi). 

Nazwa 

MONBADA 

Numer 

punktu  

Numer 

punktu 

SOH 

Kod UE 

 

Rodzaj 

otworu 

Rodzaj 

zwierciadła 

Poziom 

wodonośny - 

głębokość 

spągu [m] 

Poziom 

wodonośny - 

głębokość 

stropu [m] 

Lisowo - 1 222 I/649/2 PL02G008_001 st. wiercona Zw. napięte 131 105 

Lisowo - 2 223 I/649/2 PL02G008_002 st. wiercona Zw. napięte 98 35 

Lisowo - 3 946 I/649/3 PL02G008_003 piezometr Zw. swobodne 8 3,1 

Rogozina 784 II/1028/1 PL02G008_004 st. wiercona Zw. napięte 60 37 

 

W tabeli II.7.2 przedstawiono ocenę stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych opartą 
na wynikach badań wykonanych dla potrzeb opracowania: Monitoring stanu chemicznego oraz 

ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012-2014. Etap II – 

Zadanie nr 8. Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w 

dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012 [1]. 

Tabela II.7.2. Ocena stanu JCWPd Nr 8 według stanu na rok 2012. 

Nr JCWPd Stan chemiczny Stan ilościowy Ogólny stan JCWPd 

8 dobry dobry dobry 

 

Ustalono dobry stan JCWPd Nr 8 zlokalizowanej na obszarze zlewni rzeki Regi.  

W rozpatrywanej zlewni zlokalizowanych jest siedem rejonów wodno-gospodarczych (A, B, C, D, 
E, F, G) [2]. Z uwagi na fakt, że w zlewni rzeki Regi znajduje się tylko jedna JCWPd, stan wód 
podziemnych w każdym z tych rejonów charakteryzuje się takim samym stanem wód jak w 
JCWPd Nr 8, tj. dobrym stanem wód.  

Identyfikacja presji mających wpływ na wystąpienie ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych wód podziemnych.  

Celami środowiskowymi dla JCWPd nr 8 jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz 
utrzymanie dobrego stanu  ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  
(wg PGW) jest określana jako niezagrożona. Wynika ona ze znacznych rezerw zasobowych w 
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zlewni bilansowej oraz ze stabilnego (dobrego) stanu chemicznego wód, stąd też identyfikacja 
presji mających wpływ na wystąpienie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wód 
podziemnych ma charakter ogólny.  

Jak wynika z analizy zagrożenia dla wód podziemnych przeprowadzonej na podstawie 
materiałów dokumentacji zasobowej wody podziemne w regionie bilansowym można uznać 
za dość dobrze chronione przed migracją zanieczyszczeń, głównie ze względu na wysoką  
naturalną odporność na przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych.  

Jednakże struktura zagospodarowania i użytkowania terenu w zlewni bilansowej nie sprzyja 
ochronie środowiska wód podziemnych ze względu na to, że obszary o stosunkowo niskiej 
antropopresji (lasy, użytki zielone) zajmują mniej niż połowę analizowanego obszaru (40,2 %). 
Pozostały obszar zlewni Regi należy uznać za podlegający zróżnicowanej antropopresji. 
Największej presji poddawane są rejony większych miejscowościach (Świdwin, Nowogard, 
Gryfice, Trzebiatów, Łobez). Innemu rodzajowi antropopresji podlega pas nadmorski (rejon 
wodnogospodarczy A), gdzie zlokalizowanych jest kilka miejscowości wypoczynkowych 
(Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Pogorzelica). Pozostałe obszary należy uznać za podlegające 
umiarkowanej presji związanej z rolnictwem i osadnictwem wiejskim. 

Według analizowanych dokumentów, na  obszarze bilansowym znajdują się 34 składowiska 
odpadów, w tym 6 czynnych, z czego ponad połowa nie posiada żadnego zabezpieczenia 
podłoża. Dodatkowym zagrożeniem są liczne „dzikie wysypiska”. Niektóre ze składowisk 
znajdują się w niewielkiej odległości od ujęć (Gryfice, Świdwin, Resko, Runowo Pomorskie, 
Cieszeniewo, Bełtno, Kartlewo, Ząbrowo) – rys. II.7.2. 

W województwie zachodniopomorskim zostały zlikwidowane wszystkie zinwentaryzowane 
mogilniki, jednakże tereny, na których one istniały w dalszym ciągu stwarzają potencjalne 
zagrożenie dla jakości wód podziemnych (takich obiektów na obszarze bilansowym istniało 
około 10). 

 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi - synteza 

 34 

III. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ORAZ 

OPRACOWAŃ MERYTORYCZNYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I 

GOSPODARKI WODNEJ 

III.1. Zakres pracy 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów  
z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych aktywności 
oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie i 
zagospodarowanie dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza opracowań merytorycznych 
posłużyła do wskazania uwarunkowań wynikających z niniejszych dokumentów mających 
wpływ na formułowanie wymagań i ograniczeń w zakresie korzystania z wód zlewni rzeki Rega.  

W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z użytkowaniem i 
zagospodarowaniem zlewni Regi, z planowanym rozwojem gospodarczym oraz lokalizacją na 
jego obszarze inwestycji celu publicznego.  

III.2. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań 

mających wpływ na stan zasobów wodnych  w zlewni Regi 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów tematycznych:  
I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących oddziaływań na 

zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających z dokumentów 
planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań planowanych w 
dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie generować nowe lub 
zmieniać istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Regi wynikające z opracowań 
merytorycznych. 

III.3. Podsumowanie analizy dokumentów i opracowań 

Uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z analizy dokumentów planistycznych. 

POŻĄDANE DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO: 

Zrzuty ścieków: 

• Inwentaryzacja i likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych 
nieoczyszczonych; 

• Zewidencjonowani zbiorników bezodpływowych oraz stworzenie systemu ich 
kontroli technicznej; 

• Promowanie wprowadzania zamkniętych obiegów wody w zakładach 
przemysłowych; 

• Likwidacja zbiorników bezodpływowych po przyłączeniu posesji do sieci 
kanalizacyjnej, budowa (rozbudowa, modernizacja) oczyszczalni ścieków w 
każdej gminie. 

Składowiska odpadów: 
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• Inwentaryzacja i likwidacja wszystkich „dzikich” miejsc składowania odpadów, 
rekultywacja gruntów po dzikich składowiskach odpadów; 

• Rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, indywidualne kompostowanie 
frakcji biologicznie rozkładalne. 

Pobór wód powierzchniowych: 

• Preferowanie wodooszczędnych technologii produkcyjnych; 

• Gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej do podlewania zieleni ; 

• Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych dla właścicieli stawów hodowlanych. 

Pobór wód podziemnych: 

• Optymalizacja zużycia wody przez: zapobieganie stratom wody na przesyle, 
kontrola opomiarowania poboru wody u odbiorców, wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody w przemyśle; 

• Modernizacja ujęć wód i sieci wodociągowych; 

• Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi, likwidacja nieczynnych ujęć wód 
podziemnych; 

• Połączenie istniejących gminnych (rejonowych) ujęć wód podziemnych w celu 
wykorzystania dyspozycyjnych rezerw zasobów wody i poprawy jakości i 
równomierności dostaw wody 

Ludność nie podłączona do kanalizacji: 

• Inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), 
aktualizacja ewidencji szamb, ich kontrola techniczna i kontrola częstości ich 
opróżniania; 

• Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej ścieków na terenach o 
skoncentrowanej zabudowie; 

• Kontrola okresowego wywozu nieczystości ze szczelnych zbiorników do 
oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowane firmy w miejscach, gdzie budowa 
sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona (lub 
budowa w takich miejscach przydomowych oczyszczalni ścieków) 

Spływy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych: 

• Organizacja odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków opadowych z terenów 
zurbanizowanych; 

• Regulowanie zdolności zatrzymywania wody na terenach zurbanizowanych, 
retencjonowanie wód deszczowych w obszarach funkcjonalnych miast. 

Spływy powierzchniowe z terenów rolniczych: 

• Stosowanie płyt obornikowych i szczelnych silosów na kiszonki; 

• Stosowanie najlepszych dostępnych praktyk rolniczych (zmniejszenie 
zapotrzebowania na wodę, ograniczenie ładunków zanieczyszczeń 
odprowadzanych do odbiorników); 
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• Tworzenie wokół zbiorników wód powierzchniowych stref antyeutrofogenych, 
zagospodarowanych trwałą zielenią, z jak największym udziałem zieleni 
wysokiej; 

• Stosowanie ekologicznych metod upraw; 

• Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych dla ograniczenie erozji gleb i 
wymywania biogenów do wód; 

Oddziaływania hydrologiczne: 

• Zwiększenie retencji wodnej w drodze realizacji zbiorników małej retencji oraz 
mikroretencji obszarowej i przyobiektowej; zwiększenie retencji w rowach; 
Zwiększenie retencji jeziornej (i stawowej); 

• Budowa systemów małej retencji na hydrogenicznych nieużytkach rolnych i 
leśnych (na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego wymagana planem 
ochrony, ale systemy małej retencji należy sukcesywnie wprowadzać  w obszarze 
całej zlewni Regi); 

• Realizacja małej retencji na bazie podpiętrzenia jezior: Dołgie Małe, Gęgnowo, 
Duże, Będargowo, Zarański, Kołomąć i Trzygłowskie – zastawki, przepusty z 
zastawkami, przepusty piętrzące na znaczących ciekach JCWP powinny 
umożliwiać migracje ryb.  

Oddziaływania morfologiczne: 

• Odtworzenie (tam, gdzie to konieczne) i utrzymanie ciągłości morfologicznej 
rzek i ich odcinków istotnych dla obszaru dorzecza Odry i dla regionu wodnego; 
zgodnie z zapisem w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego. 

• Rewitalizacja cieków wodnych, odmulanie koryt, modernizacja struktury dna 
(zwiększanie powierzchni dna pokrytej żwirem i kamieniami). 

Inne oddziaływania: 

• Wprowadzenie proekologicznej gospodarki rolnej, ukierunkowanej na 
powiększenie pojemności retencyjnej gleb; 

• Kształtowanie siedlisk przyrodniczo-leśnych zabiegami melioracyjnymi; 

• Biologiczna regulacja cieków; 

• Renaturyzacja obszarów zmeliorowanych; 

• Regeneracja oczek wodnych i mokradeł śródpolnych; 

• Odtworzenie zadrzewień brzegowych i roślinności szuwarowej przy zbiornikach 
wodnych dla zahamowania ruchu biogenów w zlewni; 

• Rozwój systemu małej retencji, wdrożenie proekologicznych metod 
retencjonowania wody; 

• Inwentaryzacja, odbudowa i prawidłowa eksploatacja systemów melioracji; 

• Ochrona naturalnych zbiorników retencyjnych (tereny podmokłe, cieki, 
zbiorniki); 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi - synteza 

 37 

• Wyznaczenie miejsc biwakowych wyposażonych w toalety, podłączone do sieci 
kanalizacyjnej lub bezodpływowych zbiorników nad jeziorami i głównymi 
rzekami (Rega, Mołstowa), planowanymi do rozwoju turystyki wodnej; 

• Ochrona unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny przez działania związane z 
gospodarką rolną i rybacką; 

WYMAGANIA I OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO FORM UŻYTKOWANIA WÓD I ZLEWNI: 

Odprowadzanie ścieków: 

• Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z uwagi na dużą podatność na 
degradację (jeziora: Dołgie, Klępnickie, Mielno, Ostrowiec, Przytonko, Resko 
Górne, Sambórz Duży, Węgorzyno, Zajezierze i Żabickie); 

Rolnicze gospodarowanie w zlewni: 

• Stosownie kodeksu dobrych praktyk rolniczych, ograniczenie nawożenia – w 
pasie ochronnym 100 m od jezior 

Wędkarskie użytkowanie jezior: 

• Ograniczenie wędkowania z zanęcaniem ryb – wszystkie jeziora w zlewni; 

• Minimalizacja ryzyka wprowadzania do środowiska gatunków obcych, 
zagrażających gatunkom rodzimym; 

• Dostosowanie wielkości połowów do wielkości rybostanu w zbiornikach 
naturalnych, zarybianie szlachetnymi gatunkami ryb pochodzenia rodzimego (na 
obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego, ale należy rozszerzyć na pozostałe 
jeziora i cieki zlewni); 

• Ograniczenie połowów ryb przy życiu agregatów prądotwórczych i sieci 
ciągnionych, wstrzymanie połowów i wszelkich zabiegów gospodarczych na 
tarliskach w okresie tarła i wylęgu narybku (na obszarze Ińskiego Parku 
Krajobrazowego); 

Zagospodarowanie przestrzenne: 

• Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu 
naturalnej roślinności), uchwalenie docelowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiającego rekreacyjną zabudowę w 
pasie 100 m od brzegu jeziora, utrzymanie w aktualnym stanie pasa zadrzewień i 
zakrzaczeń jako dobrego bufora dla zanieczyszczeń obszarowych. 

III.3.4. Ograniczenia w korzystaniu z wód i wykonywaniu urządzeń: 

• Ograniczenie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie 
ludności w wodę; 

• Ograniczenie (zakaz) wprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej; 

• Ograniczenie wykonywania nowych urządzeń melioracyjnych, służących 
wyłącznie do odwodnieni (na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego wynika 
to z planu ochrony). 
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IV. WYKONANIE BILANSU WODNOGOSPODARCZEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH I 

PODZIEMNYCH W ZLEWNI RZEKI REGI 

Zadanie zawiera: 

• analizę i ocenę otrzymanych wyników bilansowych wraz z określeniem wymaganego 
stopnia ograniczenia użytkowania wód powierzchniowych i wód poziemnych zlewni 
rzeki Regi w celu ochrony stanu tych wód oraz ochrony znajdujących się w tej zlewni 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

• analizę i ocenę otrzymanych wyników bilansowych wraz z określeniem wymaganego 
stopnia ograniczenia użytkowania wód podziemnych regionu bilansowego Rega i 

przyległe Pomorze i zlewni Regi w celu ochrony stanu tych wód oraz ochrony 
znajdujących się w tych obszarach ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

• wskazanie wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb 
wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi, możliwych pod 
względem prawnym do wprowadzenia w warunkach korzystania z wód zlewni i 
niezbędnych do realizacji celów środowiskowych zapisanych w odniesieniu do wód 
zlewni Regi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wraz z 
uzasadnieniem i wskazaniem obszarów ich obowiązywania. 

 

IV.1. Bilans ilościowych zasobów wód powierzchniowych 

IV.1.1. Obszarowy zakres oblicze ń bilansowych  

Zgodnie z przyjętą metodyką do szczegółowych obliczeń bilansowych Wykonawca wytypował 
następujące rzeki kontrolowane (posiadające aktualne lub historyczne dane wodowskazowe 
IMGW – PIB): 

1. Rega → Morze Bałtyckie 
2. Łoźnica → Rega 
3. Reska Węgorza → Rega 
4. Brzeźnicka Węgorza → Reska Węgorza → Rega 
5. Piaskowa → Rega 
6. Ukleja → Rega 
7. Sąpólna → Rega 
8. Dobra → Sąpólna → Ukleja → Rega 
9. Rekowa → Rega 
10. Gardominka → Rega 
11. Lubieszawa → Rega 
12. Mołstowa → Rega 
 

IV.1.2. Ilościowy zakres oblicze ń bilansowych  

Obliczenia przeprowadzono dla 12 rzek kontrolowanych w 18 przekrojach wodowskazowych 
IMGW – PIB. 

Baza hydrologicznych danych wejściowych do bilansu ilościowego wód powierzchniowych 
obejmuje następujące przekroje pomiarowo – kontrolne (tab. IV.1.1.): 
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Tabela IV.1.1. Przekroje pomiarowo-kontrolne w zlewni Regi. 

Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 
Powierzchnia 

A [km2] 

Rega Golniewo Dolne 141,28 259,00 

Rega Łobez 117,35 615,81 

Rega Resko 80,01 1133,58 

Rega Trzebiatów 14,86 2637,53 

Łoźnica Łobez 1,80 87,24 

Reska Węgorza Węgorzyno 23,00 6,20 

Reska Węgorza Runowo 15,02 70,23 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,50 166,32 

Piaskowa Żerzyno 3,48 82,34 

Ukleja Mieszewo 28,80 95,95 

Ukleja Miłogoszcz 6,81 209,23 

Sąpólna Kulice 15,50 88,68 

Sąpólna Siwkowice 3,21 208,31 

Dobra Jarchlino 1,86 30,59 

Rekowa Płoty 1,31 104,57 

Gardominka Gardomino 5,31 73,00 

Lubieszowa Brojce 0,95 56,40 

Mołstowa Bielikowo 0,87 367,00 

 

IV.1.3. Wyniki ilo ściowego bilansu dynamicznego wód powierzchniowych 

Dostępność ZDZ i ZDB na podstawie wyników ilościowego bilansu dynamicznego wód 
powierzchniowych. 

Analizowano występowanie deficytów zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i zasobów 
dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDZ). Przez deficyty rozumie się brak ZDZ lub/i ZDB (w tabelach 
wartość zero, na wykresach wartości ujemne). 

Analizy przeprowadzono dla 12 rzek w 22 jednolitych częściach wód powierzchniowych.  

Wyniki zestawiono w tabelach zbiorczych dla JCWP zlewni Regi, oddzielnie dla każdej gwarancji 
i oddzielnie dla zasobów zwrotnych i bezzwrotnych. 

Zgeneralizowany obraz dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych w 
zlewni Regi, w ujęciu roku hydrologicznego, wg kryterium przepływu nienaruszalnego (metoda 
regionalna MK2) oraz dla czterech wartości gwarancji przedstawiono w tabelach IV.1.2-IV.1.5 
(ZDZ) i IV.I.6 – IV.I.9 (ZDB). 
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Tabela IV.1.2. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.3. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.4. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.5. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.6. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od źródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.7. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.8. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1.9. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda regionalna (metoda 
Kostrzewy MK2). 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od Ŝródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Przepływy nienaruszalne. 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód powierzchniowych, 
uznaje się przepływ nienaruszalny. Przepływ nienaruszalny stanowi dolne ograniczenie 
ilościowe zasobów zwrotnych i bezzwrotnych. 

Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 
stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm) i średnie niskie miesięczne (SNQm) i średnie 
niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Regi. 

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny uzyskany trzema metodami: 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni, 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego, 

• na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

Przepływ nienaruszalny wyznaczony tzw. metodą Kostrzewy (przy użyciu parametru k) jest 
wielkością stałą w ciągu roku, przepływ nienaruszalny w oparciu o kryterium wędkarsko – 
rybackie różnicuje jego wielkość w poszczególnych miesiącach roku. 

Zastosowanie parametru k na podstawie wzoru dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego zmniejsza wartość przepływu nienaruszalnego o ok. 20% w stosunku do 
parametru k, wyznaczanego na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni. 
(oprócz przekroju wodowskazowego Łobez na Redze – gdzie zachodzi odwrotna relacja, oraz 
wodowskazu Trzebiatów na Redze -  gdzie przepływy nienaruszalne w obu przypadkach są takie 
same). 
 

W porównaniu z pozostałymi zaproponowanymi przepływami nienaruszalnymi przepływ wg 
kryterium rybacko – wędkarskiego jest bardziej restrykcyjny, a więc większym stopniu 
ogranicza dostępność zasobów wodnych od przepływu metodą Kostrzewy, w okresie rozwoju i 
tarła ryb łososiowatych (czyli w miesiącach wiosennych: marzec, kwiecień i jesiennych: 
wrzesień – listopad). W tym okresie (szczególnie na wiosnę) przepływy wyznaczone metodą 
rybacką – wędkarską są nawet dwu- trzykrotnie wyższe od analogicznych przepływów 
wynikających z metody parametrycznej. Z kolei w okresie przezimowania (grudzień – luty) 
przepływ nienaruszalny rybacko – wędkarski jest najczęściej niższy od wyznaczonego metodą 
parametryczną. W pozostałych miesiącach (tzw. okres wzrostu maj – sierpień) przepływy 
nienaruszalne policzone różnymi metodami są do siebie zbliżone.  

Użytkowanie wód powierzchniowych 

Czynnikiem mogącym mieć istotny wpływ na deficyty zasobów jest gospodarcze użytkowanie 
wód powierzchniowych. W sytuacji dużych poborów wody, nie zrekompensowanych zrzutami, 
mamy do czynienia z ujemnym bilansem użytkowania (suma poborów wody przewyższa sumę 
zrzutów). W zlewni Regi istotne pobory wody, generujące ujemne sumy bilansowe, notuje się 
głównie w marcu i kwietniu na: 

• Redze (od dopływu spod Bystrzyny do Uklei), 

• Łoźnicy, 

• Reskiej Węgorzy, 
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• Piaskowej. 

W marcu i kwietniu deficyty sięgają przeważnie ponad 150 l/s, natomiast w okresie od maja do 
sierpnia oraz w ciągu całego roku hydrologicznego (Mołstowa) wartości ujemnych sum 
bilansowych wynoszą przeciętnie 30 l/s. 

Podsumowanie 

Analiza zmienności i dostępności ZDZ i ZDB w ramach jednolitych części wód powierzchniowych 
w graniach zlewni rzeki Regi wskazuje na istotne znaczenie przyjętego przepływu 
nienaruszalnego. Jakkolwiek między dwoma wariantami metody wg Kostrzewy nie zachodzi 
istotna zmiana w zakresie dostępności ZDZ i ZDB, tak już w przypadku kryterium rybacko-
wędkarskiego zdecydowanie wzrasta liczba JCWP objętych zjawiskiem deficytu. Najwyraźniej 
widać to między gwarancją 70 i 90%. Kryterium rybacko-wędkarskie jest więc bardziej 
restrykcyjne i w istotny sposób ogranicza wielkość oraz dostępność zasobów wodnych na 
potrzeby gospodarki wodnej w zlewni rzeki Regi. Przy kryterium hydrobiologicznym metody 
Kostrzewy całkowite lub odcinkowe braki zasobów wodnych dyspozycyjnych obejmują 
szczególnie okres letnio-jesienny. Z kolei w przypadku kryterium rybacko-wędkarskiego 
deficyty obejmują znacznie dłuższy czas w okresie letnim oraz dodatkowo pojawiają się w czasie 
wiosny (marzec, kwiecień), a więc w czasie wzmożonego poboru wody na potrzeby gospodarki 
rybackiej. Ponadto warto podkreślić, że problem deficytów w zasobach wodnych dotyczy 
szczególnie analizowanych dopływów kontrolowanych zlewni rzeki Regi, a zdecydowanie 
mniejszym stopniu samej rzeki Regi, z wyjątkiem jej górnego odcinka – powyżej dopływu spod 
Bystrzyny. 

 

Bilans wodny jezior 

Jako zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla jezior ZDBjez przyjęto objętość wody jeziornej 
mieszczącej się w zakresie średniej rocznej amplitudy stanów wody wyznaczonej z wielolecia. 
Założenie takie uwzględnia powiązanie zasobów dyspozycyjnych z naturalnym rytmem 
zmienności całkowitych zasobów wodnych jeziora, kształtowanych sezonowymi zmianami 
warunków zasilania. Powoduje też, że wyznaczona retencja użyteczna mieści się w zakresie 
ekstremalnych wahań zwierciadła wody jeziora, które występując okresowo w sposób naturalny 
i nie prowadzą do degradacji ekosystemu tego jeziora.  

Do obliczeń bilansowych zlewni Regi zleceniodawca wytypował 11 jezior: Okrzeja (na rzece 
Ukleja), Woświn (na rzece Ukleja), Mielno (na rzece Ukleja), Żabice (na rzece Brzeźnicka 
Węgorza), Brzeźno (na rzece Brzeźnicka Węgorza), Dłusko (na rzece Dopływ z Dłuska → 

Ukleja), Czaple (na rzece Brzeźnicka Węgorza), Bucierz Duży (na rzece Brzeźnicka Węgorza), 
Ostrowiec (na rzece Brzeźnicka Węgorza), Zbiornik Rejowice (na rzece Rega) i Zbiornik Likowo 
(na rzece Rega).  

 

Tabela IV.1.10. Średnia roczna amplituda stanów wody dla wytypowanych jezior zlewni Regi  

Ajez Azjez L śr. ∆∆∆∆H 
Nazwa jeziora 

km2 km2 % cm 

Okrzeja 0,92 7,13 53,5 34,59 
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Woświn (Woswin) 7,58 33,61 18,1 33,97 

Mielno 0,57 2,74 0,0 34,88 

Żabice 0,52 7,50 71,6 37,14 

Brzeźnia (Brzeźniak) 0,82 5,18 34,3 34,52 

Dłusko (Długie) 0,50 5,67 28,0 37,27 

Czaple 0,95 6,76 58,2 34,08 

Bucierz (Bucierz Duży) 1,47 7,26 57,9 32,83 

Ostrowiec (Ziemsko) 0,78 3,81 57,8 32,80 

Zbiornik Rejowice 1,64 14,98 30,7 36,13 

Zbiornik Likowo 0,38 12,98 8,9 46,50 

 
Tabela IV.1.11. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla wytypowanych jezior zlewni Regi  

ZDBjez 
Nazwa jeziora 

mln m3 

Okrzeja 0,32 

Woświn (Woswin) 2,58 

Mielno 0,20 

Żabice 0,19 

Brzeźnia (Brzeźniak) 0,28 

Dłusko (Długie) 0,19 

Czaple 0,32 

Bucierz (Bucież Duży) 0,48 

Ostrowiec (Ziemsko) 0,26 

Zbiornik Rejowice 0,59 

Zbiornik Likowo 0,18 

 

IV.1.4. Ograniczenia ilo ściowe u Ŝytkowania wód powierzchniowych w zlewni 
rzeki Regi 

W związku z uzyskanymi wynikami bilansu dynamicznego zlewni rzeki Regi wskazującymi na 
okresowe występowanie deficytu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych, przeanalizowano stopień 
zaspokojenia potrzeb wodnych dla wybranych użytkowników. Kryterium wyboru był wpływ 
użytkownika na deficyt zasobów. Spośród 12 rzek objętych bilansowaniem wskazano 4, na 
których deficyty zasobów wodnych wynikają z nadmiernego użytkowania wody; są to: 

• Rega, 

• Reska Węgorza, 

• Piaskowa, 

• Mołstowa. 

Jako kryterium ograniczenia ilościowego wód powierzchniowych przyjęto przepływ  
nienaruszalny metodę Kostrzewy (kryterium hydrobiologiczne) przy współczynniku k wg 
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wzoru regionalnego ważnego na obszarze dorzecza dolnej Odry i rzek Przymorza (K2). Wybór 
kryterium przepływu nienaruszalnego wynikał głównie z faktu, iż jego wartości są najniższe 
spośród przyjętych w opracowaniu metod obliczania przepływu nienaruszalnego w okresie lata 
hydrologicznego, kiedy notuje się deficyty zasobów wodnych. Analizy ograniczeń ilościowych w 
korzystaniu z wód powierzchniowych odniesiono do dwóch gwarancji czasowych zaspokojenia 
potrzeb wodnych 70% (założona gwarancja zaspokojenia potrzeb dla stawów rybnych) i 90%. .  

Porównanie wielkości poboru aktualnego i możliwego w realizacji przy założeniu gwarancji 
70% wskazują na niewielkie wartości deficytu, natomiast już przy gwarancji czasowej Gt = 90% 
niedobory wody pojawiają się przez kilka miesięcy (marzec – wrzesień). Pobory aktualne w 
marcu i kwietniu są 2-3-krotnie wyższe od dostępnych zasobów wodnych, natomiast w lipcu i 
sierpniu notuje się dekady, kiedy nie ma możliwości realizacji poboru z uwagi na wartości 
przepływu nienaruszalnego wyższe od wartości przepływu gwarantowanego. 

IV.2. Bilans jakościowych zasobów wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni Regi został wykonany zgodnie z 
założeniami dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi 
w „Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Do opracowania bilansu jakościowego wykorzystano bazę danych punktowych źródeł 
zanieczyszczeń z określoną rzeczywistą ilością odprowadzanych ścieków i z pozwoleń 
wodnoprawnych oraz wyniki monitoringu wód prowadzonego przez WIOŚ w Szczecinie w 
latach 2011 – 2012. 

Bilans jakościowy został wykonany dla rzek w zlewni Regi kontrolowanych hydrologicznie 
(istnieją dane wodowskazowe) i dla których prowadzony jest monitoring jakości, w 
szczególności w przekrojach ujściowych. Pod uwagę wzięto następujące rzeki: Rega i jej 
dopływy – Mołstowa, Lubieszawa, Gardominka, Rekowa, Ukleja i jej dopływ Sąpólna, Piaskowa, 
Reska Węgorza i jej dopływ Brzeźnicka Węgorza oraz Łoźnica (Rys.IV.2). 
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Rys. IV.2. Lokalizacja przekrojów monitoringowych na ciekach kontrolowanych w ramach PMŚ w zlewni rzeki 

Regi. 

 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych przeprowadzono w zakresie wskaźników 
jakości wód i ścieków: BZT5, Nog, Pog dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych 
w pozwoleniach wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku braku 
danych z pozwoleń wodnoprawnych przyjmowano wyżej wymienione dane z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz.984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 
27, poz. 169). 

Na podstawie uzyskanych danych zbilansowano rzeczywisty ładunek zanieczyszczeń 
prowadzony z wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunek dopuszczony warunkami 
pozwolenia wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz ładunek graniczny w odniesieniu 
do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne analizowanych stężeń BZT5, Nog, Pog zgodnie z 
załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 
dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków dopuszczonych pozwoleniami 
wodnoprawnymi, przy założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i 
rozproszonych – wyznaczonych w bilansie rzeczywistym, policzony został ładunek całkowity 
jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto policzone zostały stężenia analizowanych 
zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom. 
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Dla każdego przekroju bilansowego oszacowano chłonność rzeki w odniesieniu do stanu 
dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). W przypadku gdy 
wielkość prowadzonego ładunku przekraczała wartość dopuszczalną dla stanu dobrego 
obliczono wielkość ładunku, o którą należy zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej 
zlewni aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego. 

Prezentacją graficzną dokonanych bilansów jakościowych dla Regi i jej dopływów są profile 
hydrochemiczne ładunków i stężeń analizowanych wskaźników zanieczyszczenia oraz 
chłonność/redukcja wzdłuż biegu rzeki, dostępne w aplikacji komputerowej.  

IV.2.1. Wyniki bilansu  

Na podstawie bilansu jakościowego określono chłonność lub wielkość redukcji ładunku dla wód 
powierzchniowych w zlewni rzeki Regi w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych 
zrzutów ścieków i dla wartości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów stwierdzono, 
że : 

- rzeka Rega – brak chłonności w zakresie Nog i Pog na odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 
poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 
151,0); 

- rzeka Ukleja – brak chłonności  dla Pog od źródeł do ujścia Dobrzenicy (km 18,86); 

- rzeka Sąpólna - brak chłonności dla BZT5  od źródeł do ujścia Bukowiny (km 24,47), dla Pog od 
źródeł do dopływu Bukowina (km 24,47) i od Dopływu w Ostrzycy (km 22,54) do ujścia; 

- rzeka Reska Węgorza – brak chłonności dla BZT5 od źródeł do ujścia Kanału Połchowo  (km 
15,21), dla Nog - od źródeł do Kanału Połchowo (km 16,56), dla Pog - od źródeł do ujścia Golnicy 
(km 14,47). 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
stwierdzono, że: 

- rzeka Rega – brak chłonności w zakresie Nog i Pog na odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 
poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 
151,0); 

- rzeka Ukleja – brak chłonności  dla Pog od źródeł do ujścia Dobrzenicy (km 18,86); 

- rzeka Sąpólna - brak chłonności dla BZT5 od źródeł do ujścia Bukowiny (km 24,47) i od ujścia 
Kanału Wojcieszyn (km 13,13) do ujścia Dobrej (km 11,58), dla Pog brak chłonności na całej 
swojej długości za wyjątkiem tylko odcinka rzeki od ujścia Bukowiny (km 24,47) do ok. km 23,0 
(ok. połowa odcinka pomiędzy Bukowiną a Dopływem w Ostrzycy); 

- rzeka Reska Węgorza – dla BZT5 i Nog brak chłonność tylko w odcinku źródłowym rzeki  do 
przekroju wodowskazowego Węgorzyno (km 23,0), dla Pog - od źródeł do Kanału Połchowo (km 
16,56). 

 

Brak chłonności dla Regi na odcinku od przekroju poboru wody na potrzeby stawów 
pstrągowych w km 151,7 do przekroju zrzutu z tych stawów w km 151,0 wynika z bardzo 
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obniżonego przepływu gwarantowanego 90% z wartości 0,59 m3/s w przekroju powyżej ujęcia 
do 0,18 m3/s w przekroju poboru. 

Z bilansu wodnogospodarczego wynika, że w przypadku Uklei brak chłonności dla Pog w górnym 
odcinku rzeki spowodowane jest wnoszeniem fosforu ogólnego pochodzącego z obszarów 
dopływów i zlewni bezpośrednich, a w szczególności z Dopływu z j. Dłusko. Ładunek fosforu 
ogólnego wnoszonego przez użytkowników (ładunek punktowy) stanowi znikomy procent 
wartości ładunku całkowitego w rzece. 

Brak chłonności dla rzeki Sąpólna w zakresie BZT5 i Pog  w górnym biegu (od źródeł do ujścia 
Bukowiny) wynika z bardzo małych wartości Qgw,90% na tym odcinku. Na tym odcinku rzeki 
również jest brak użytkowania. W przypadku BZT5 dla pozwoleń wodnoprawnych brak 
chłonności  poniżej ujścia Kanału Wojcieszyn (km 13,13) wynika z wartości podanej w 
pozwoleniu wodnoprawnym dla użytkownika odprowadzającego ścieki do Kanału Wojcieszyn 
(komunalna oczyszczalnia ścieków PUWiS Nowogard). W rzeczywistości odprowadza on 
ładunek ok. 7.8 Mg/rok a z pozwolenia wodnoprawnego wynika, że może odprowadzać 29,6 
Mg/rok. W przypadku fosforu ogólnego można stwierdzić, że oprócz Kanału Wojcieszyn z 
użytkownikiem PUWiS Nowogard do braku chłonności przyczynia się fosfor ogólny pochodzący 
z zanieczyszczeń obszarowych. 

Brak chłonności dla Reskiej Węgorzy w górnym biegu rzeki wynika z bardzo małych wartości 
Qgw,90% na odcinku od źródeł do ujścia Kanału Połchowo (km 16,56). Brak znaczących 
użytkowników pozwala na stwierdzenie, że przyczyną braku chłonności jest także spływ 
obszarowy.  

Określenie wymaganego stopnia ograniczenia użytkowania wód powierzchniowych na 
podstawie wyników bilansu jakościowego jest możliwe tylko dla komunalnej oczyszczalni 
ścieków PUWiS Nowogard, która odprowadza ścieki do Kanału Wojcieszyn.  

Należy ograniczyć w zlewni Regi, w szczególności w zlewniach dopływów, w których występuje 
brak chłonności, zanieczyszczenia pochodzące z obszaru (zanieczyszczenia obszarowe). 

IV.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

Do obliczeń i analiz bilansowych przyjęto podział obszaru zasobowego na 7 rejonów wodno-
gospodarczych: 

• A – Obszar Przymorski, 

• B – Dolna Rega, 

• C – Mołstowa, 

• D – Środkowa Rega, 

• E - Sąpólna, Ukleja, 

• F – Węgorza, Rega, 

• G – Górna Rega.  
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IV.3.1. Ocena dost ępnych zasobów dyspozycyjnych 

Ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby odnawialne Qo przeliczone dla obszaru 
bilansowego zlewni Regi i Przymorza wynoszą 644 473 m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 496 
998 m3/d (77% zasobów odnawialnych), a zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć 284 791 
m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w regionie 
bilansowym wynosi 37 183 m3/d (13,7 % zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór 
wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu na 2012 r. jest niewielki i wynosi 
17140 m3/d, co stanowi 6,5% dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy 
zasobowe dla okresu bilansowego są znaczne, wynoszą one 479 858 (93,6 % zasobów 
dyspozycyjnych). 

 

Rejon wodnogospodarczy A - Obszar Przymorski: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego A - Obszar Przymorski wynoszą 18 449 
m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 13 118 m3/d (71,1 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 
zasoby eksploatacyjne ujęć wynoszące 29 508 m3/d znacznie przekraczają ustalone dla rejonu 
zasoby (stanowią 224,9 % zasobów dyspozycyjnych i 159,9 % zasobów odnawialnych!). 
Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w rejone 
wodnogospodarczym A - Obszar Przymorski wynosi 5 505 m3/d (42,0 % zasobów 
dyzpozycyjnych).  Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg 
stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego A - Obszar Przymorski 2 354 m3/d, co 
stanowi prawie 18 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. Rzeczywiste rezerwy zasobowe dla 
tego rejonu wodnogospodarczego wynoszą 10 764 m3/d (82,1 % dostępnych  zasobów 
dyspozycyjnych).  

Rejon wodnogospodarczy B - Dolna Rega: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego B - Dolna Rega wynoszą 26 391 m3/d, 
zasoby dyspozycyjne Qd –21 638 m3/d (82,0 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone zasoby 
eksploatacyjne ujęć w wysokości  32 112m3/d przekraczają ustalone dla rejonu zasoby 
(stanowią 148,4 % zasobów dyspozycyjnych i 121,7 % zasobów odnawialnych!). Dopuszczalny 
pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym B - 
Dolna Rega wynosi 5 425 m3/d (25,1 % zasobów dyzpozycyjnych). Rzeczywisty pobór 
wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu 
wodnogospodarczego 3 183 m3/d, co stanowi 14,7 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. 
Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla są znaczne, wynoszą one  18 455 m3/d, co stanowi  85,3 % 
zasobów dyspozycyjnych. 

Rejon wodnogospodarczy C- Mołstowa: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego C- Mołstowa  wynoszą 93 958 m3/d, 
zasoby dyspozycyjne Qd – 73 699 m3/d (78,4 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone zasoby 
eksploatacyjne ujęć – 25 507 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód 
podziemnych w rejone wodnogospodarczym C- Mołstowa. wynosi 3 466 m3/d (4,7 % zasobów 
dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu 
na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego C- Mołstowa 1 333 m3/d, co stanowi jedynie 
1,8 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla są znaczne, 
wynoszą one 72 366 m3/d (98,2 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych). 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 56 

Rejon wodnogospodarczy D- Środkowa Rega: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego D- Środkowa Rega wynoszą 46 066 
m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 35 095m3/d (76,2 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 
zasoby eksploatacyjne ujęć 19 663 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór 
wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym D- Środkowa Rega wynosi 2 497m3/d (7,1 % 
zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) 
wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego D- Środkowa Rega 1 067 m3/d, co 
stanowi 3,0 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla są 
znaczne, wynoszą one 34 028 m3/d (97,0 % zasobów dyspozycyjnych). 

Rejon wodnogospodarczy E - Sąpólna, Ukleja: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego E - Sąpólna, Ukleja  wynoszą 92 974 
m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 72 394 m3/d (78,9 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 
zasoby eksploatacyjne ujęć 30 110 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór 
wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym E - Sąpólna, Ukleja wynosi 2 751 m3/d (3,8 % 
zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) 
wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego E - Sąpólna, Ukleja 1 314 m3/d, co 
stanowi jedynie 1,8 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe 
dla są znaczne, wynoszą one 72 080 m3/d (98,2 % dostępnych  zasobów dyspozycyjnych). 

Rejon wodnogospodarczy F - Węgorza, Rega: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego F - Węgorza, Rega są znaczne, wynoszą 
one 197 711 m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 150 810 m3/d (76,3 % zasobów odnawialnych), a 
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć 59 208 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami 
wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym F - Węgorza, Rega 
wynosi 3 971  m3/d (jedynie 2,6 % zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany 
przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu na 2012 r. dla rejonu wodnogospodarczego F - 
Węgorza, Rega jest niewielki i wynosi 2 345 m3/d, co stanowi jedynie 1,6 % dostępnych 
zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla rejonu wodnogospodarczego F - 
Węgorza, Rega są znaczne, wynoszą one 148 465 (98,5 % zasobów dyspozycyjnych). 

Rejon wodnogospodarczy G - Górna Rega: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego G - Górna Rega wynoszą 168 924 m3/d, 
zasoby dyspozycyjne Qd – 129 244 m3/d (76,5 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 
zasoby eksploatacyjne ujęć 88 682 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór 
wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym G - Górna Rega wynosi 13 615  m3/d (10,5 % 
zasobów dyzpozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) 
wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego G - Górna Rega 5 545 m3/d, co 
stanowi 4,3 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe są 
znaczne, wynoszą 123 699 m3/d (95,7 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych). 

Próba oceny poboru nierejestrowanego  

Wielkość poboru nieopomiarowanego nie może być określona precyzyjnie, a jedynie 
oszacowana. Pobór nieopomiarowany jest dosyć znaczny, a wynika ze zwykłego korzystania z 
wód podziemnych (niewymagającego pozwolenia wodnoprawnego) oraz pozaprawnego 
korzystania z wód podziemnych.  



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 57 

Pobór nieopomiarowany w ramach zwykłego korzystania z wód jest zróżnicowany w szerokim 
zakresie: od 20 do ponad 100 % poboru rejestrowanego, w zależności od stopnia 
zwodociągowania terenu. Dla obszaru bilansowego, gdzie stopień zwodociągowania jest 
względnie wysoki można go przyjąć na poziomie 20-30 % poboru rejestrowanego. Przyjmując te 
szacunkowe dane można założyć, że pobór nierejestrowany wynosi 60-70% poboru 
ewidencjonowanego.  

Z doświadczeń autora bilansu wynika, że dla obszarów o podobnej strukturze 
zagospodarowania przeciętne zapotrzebowanie na wodę wynosi  ok. 150l/d na mieszkańca. 
Odnosząc ten wskaźnik do obszaru bilansowego (ok. 160 tys. mieszkańców), zapotrzebowanie 
na wodę wynosi ok. 24 tys. m3/d, a wykazywany w ramach niniejszego bilansu 
(ewidencjonowany) pobór wód podziemnych to 17,1 tys. m3/d. Szacowany tą metodą pobór 
wynosi 6,9 tys. m3/d, czyli ok. 30% poboru ewidencjonowanego. Szacunek ten nie uwzględnia 
osób czasowo przebywających na obszarze bilansowym (głównie turystów). Przejęcie poboru 
nieewidencjonowanego w zlewni bilansowej na poziomie ok. 50% poboru ewidencjonowanego, 
tj. ok. 8,5-9,0 tys. m3/d wydaję się być szacunkiem realnym i poprawnym.   

 

IV.3.2. Propozycje ogranicze ń i zaleceń w korzystaniu z wód podziemnych w 
regionie bilansowym. 

Pomimo aktualnie niewielkiego stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych regionu 
bilansowego oraz bezpiecznego prognozowanego wzrostu eksploatacji w najbliższej 
perspektywie czasowej, do problemu ochrony ilościowej zasobów wód podziemnych należy 
podejść z ostrożnością.  

Analizowana dokumentacja zasobowa oraz przeprowadzona na potrzeby bilansu wodno-
gospodarczego w zakresie wód podziemnych analiza udostępnionych materiałów wykazały 
znaczne rezerwy wód podziemnych w bilansowanych rejonach wodno-gospodarczych, stąd nie 
ma konieczności wprowadzania szczególnych ograniczeń ilościowych w korzystaniu z tych wód. 
Jednakże, mając na celu utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych 
w obszarze bilansowym Zlewni Regi, w zakresie planowania wzrostu poboru wód podziemnych 
w rejonach bilansowych niezbędne jest kierowanie się zasadami minimalizacji wpływu poboru 
na zmiany dynamiki odpływu podziemnego do rzek, w sposób nie zagrażający nadmiernym 
spadkiem podziemnego zasilania cieków w okresach posusznych, co mogłoby prowadzić do 
niezaspokojenia potrzeb użytkowników wód powierzchniowych, w szczególności do obniżenia 
zasilania podziemnego do wartości niższych niż przepływ nienaruszalny rzeki. Cel można 
osiągnąć poprzez racjonalne użytkowanie dostępnych do zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych. Projektowanie nowych ujęć powinno być poprzedzone analizą lokalnych 
możliwości i ewentualnych skutków przyszłej eksploatacji. Wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych w rejonach oddziaływania innych – istniejących już ujęć powinno opierać się 
na wykazaniu braku niekorzystnego wpływu na już funkcjonujące ujęcia. Wnioski o wydanie 
pozwoleń muszą zawierać udokumentowane zapotrzebowanie na wodę. W przypadku 
projektowanego zwiększenia zużycia wody np. ze względu na zwiększenie produkcji, 
podłączenie do wodociągu nowych odbiorców itp. należy również udokumentować zakładany 
wzrost poboru. Weryfikacji należy poddać decyzje zatwierdzające zasoby eksploatacyjne ujęć, 
gdyż suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć przekracza w niektórych rejonach 
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wodnogospodarczych całkowitą wielkość zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych, a nawet 
ustalonych zasobów odnawialnych. 

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych należy okresowo – w cyklu 6-
letnim – aktualizować bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych w wydzielonych rejonach 
wodno-gospodarczych.  
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V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, PRIORYTETY I OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z 

WÓD ZLEWNI RZEKI REGI 

Wymagania w zakresie stanu wód powierzchniowych 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako bardzo dobry lub dobry, 
jest utrzymanie bardzo dobrego lub dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i 
bardzo dobrego lub dobrego stanu ekologicznego. 

Wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 
utrzymanie dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako zły, jest osiągnięcie 
dobrego stanu wód, natomiast wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan 
oceniono jako zły, jest uzyskanie dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego 
potencjału ekologicznego.  

V.1. Priorytety w korzystaniu z wód zlewni rzeki Regi 

Zgodnie z Prawem wodnym (art.2.1.) zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu 
potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami.  

W Rozporządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (dalej zwanym Rozporządzenie 3/2014) dla regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego ustalono następujące priorytety w zaspokajaniu 
potrzeb wodnych: 

1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-
bytowe; 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

5) na potrzeby przemysłu; 

6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 

7) na potrzeby upraw leśnych 

8) na potrzeby energetyki wodnej; 

9) na potrzeby transportu wodnego; 

10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 3/2014 priorytety te obowiązują w sytuacjach, gdy występuje 
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego 
użytkownika, z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy Prawo 
wodne (jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest 
właściciel urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia, pierwszeństwo w 
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uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu zakładowi). O wyższości priorytetu (pierwszeństwie w 
dostępie do zasobów wodnych) decyduje niższa pozycja liczbowa, jaką oznaczone są priorytety.  

W zlewni rzeki Regi nie ma konieczności wyznaczania innych priorytetów niż wynikających z 
Rozporządzenia 3/2014. 

V.2. Ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni rzeki Regi 

V.2.1. Ograniczenia ilo ściowe u Ŝytkowania wód powierzchniowych w zlewni 
rzeki Regi 

 

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 
dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i 
opracowań z zakresu gospodarki wodnej zestawiono w tabeli V.1. 

Tabela V.1. Analiza uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi (zasoby ilościowe) 
wynikających z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentacji 
hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i opracowań z zakresu 
gospodarki wodnej. 

Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Opomiarowanie wszystkich poborów wód, 
inwentaryzowanie danych i raportowania 
ich do katastru RZGW 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Aktualizacja/wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych dla stawów hodowlanych 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Budowa systemów małej retencji na 
hydrogenicznych nieużytkach rolnych i 
leśnych, ograniczenie możliwości poborów 
wód z naturalnych zbiorników wodnych do 
celu nawodnień oraz wykluczenie 
wykonywania nowych urządzeń wodnych 
służących wyłącznie do odwodnień na całym 
obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego 

Nie 

Nie, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Gromadzenie wody deszczowej i 
wykorzystywanie jej do podlewania zieleni 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Zwiększenie retencji wodnej w drodze 
realizacji zbiorników małej retencji oraz 
mikroretencji obszarowej i przyobiektowej; 
zwiększenie retencji w rowach 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Realizacja małej retencji na bazie 
podpiętrzenia jezior: Dołgie Małe, Gęgnowo, 
Duże, Będargowo, Zarański, Kołomąć i 
Trzygłowskie – zastawki, przepusty z 
zastawkami, przepusty piętrzące na 
znaczących ciekach JCWP powinny 
umożliwiać migracje ryb. 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej /1 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Preferowanie wodooszczędnych technologii 
produkcyjnych, wprowadzenie zamkniętych 
obiegów; optymalizacja zużycia wody do 
celów bytowych. Poprawa  retencji wód 
poprzez spowalnianie ich odpływu, 
blokowanie odpływu wód z oczek wodnych, 
torfowisk i mokradeł. 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

/1 W projekcie Warunków korzystania z wód zlewni Regi określono jednak pod jakimi 
warunkami budowle umożliwiające retencję nie muszą być wyposażane w urządzenia 
umożliwiające migrację ryb. Takie zwolnienie ma na celu wsparcie rozwoju małej retencji w 
zlewni.  

Ograniczenia wynikające z bilansu ilościowego 

Spośród 12 rzek objętych bilansem ilościowym w 4 stwierdzono deficyty zasobów wodnych 
wynikające z nadmiernego użytkowania wody na cele chowu i hodowli ryb. Są to Rega, Reska 
Węgorza, Piaskowa i Mołstowa. Zakładając gwarancję czasową Gt = 70% jako wystarczającą do 
zaspokojenia potrzeb wodnych stawów określono, że w Redze, Piaskowej i Mołstowej nie ma 
potrzeby ograniczenia poboru wody. W rzece Reskiej Węgorzy niedobory powoduje użytkownik 
ANR Nowogard – stawy karpiowe (ID 1203064). Użytkownik powinien mieć zmienione 
pozwolenie wodnoprawne według tabeli V.2.  

Tabela V. 2. Wymagane ograniczenia poborów wody w rzece Reskiej Węgorzy, wynikające z bilansu 
ilościowego. 

miesiąc dekada Pobór aktualny [m3/s] Pobór dopuszczalny [m3/s] 

III 1 0,21 0,050 

III 2 0,21 0,067 

III 3 0,21 0,062 

IV 1 0,21 0,057 

IV 2 0,21 0,051 

IV 3 0,21 0,039 

V 1 0,035 0,029 

V 2 0,035 0,032 

V 3 0,035 0,026 

VI 1 0,035 0,016 

VI 2 0,035 0,012 

VI 3 0,035 0,013 

VII 1 0,035 0,008 

VII 2 0,035 0,012 

VII 3 0,035 0,011 

VIII 1 0,035 0,004 

VIII 2 0,035 0,006 
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VIII 3 0,035 0,004 

 

V.3.2. Ograniczenia jako ściowe u Ŝytkowania wód powierzchniowych w zlewni 
rzeki Regi 

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 
dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i 
opracowań z zakresu gospodarki wodnej zestawiono w tabeli V.3.  

Tabela V.3. Analiza uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi (zasoby jakościowe) 
wynikających z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentacji 
hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i opracowań z zakresu 
gospodarki wodnej. 

Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Opomiarowanie wszystkich zrzutów ścieków Tak Nie Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Przeciwdziałanie erozji gleb i wypłukiwaniu 
zanieczyszczeń poprzez właściwie 
prowadzone prace polowe 

Nie Nie Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja i likwidacja 
niekontrolowanych miejsc zrzutu 
nieoczyszczonych ścieków bytowych 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
likwidacja zbiorników bezodpływowych, 
wspieranie likwidacji zbiorników 
bezodpływowych poprzez przyłączenie 
posesji do sieci kanalizacyjnej 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” 
składowisk odpadów, rekultywacja gruntów 
po „dzikich” składowiskach odpadów 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Obowiązkowe stosowanie kodeksu dobrych 
praktyk rolniczych w zlewni bezpośredniej 
jezior; ochrona strefy brzegowej jezior, 
wyznaczenie 100.metrowej strefy buforowej 
dla zabudowy nad jeziorami 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Stosowanie 15.metrowego pasa zadrzewień 
tam, gdzie linia brzegowa jeziora dochodzi do 
pól uprawnych, ochrona stref brzegowych w 
jeziorach, zapobieganie dewastacji brzegów i 
niszczeniu naturalnej roślinności, tworzenie 
wokół jezior i wzdłuż rzek stref 
antyeutrofogennych 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Zakaz pracy elektrowni wodnych bez 
urządzeń uniemożliwiających rybom pasaż 
przez komory turbin (za wyjątkiem turbin 
ślimakowych) 

Wyposażenie obiektów piętrzących w 

Tak Tak Tak 
Niezasadne, 
ograniczenie 
obowiązuje 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

urządzenia umożliwiające migrację ryb, 
spełniających wymagania typowych dla 
danego cieku gatunków 

Rewitalizacja i renaturyzacja cieków wodnych, 
poprawa struktury dna rzek poprzez prace 
utrzymaniowe, dążenie do zwiększenia 
udziału dna żwirowego, będącego substratem 
tarłowym dla ryb z litofilnej grupy rozrodczej 
(szczególnie w górnym biegu Regi oraz w 
dopływach górnego biegu), ochrona 
istniejących, zinwentaryzowanych tarlisk 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Dostosowanie wielkości połowów ryb do 
wielkości rybostanu w zbiornikach 
naturalnych, ograniczenie połowów przy 
użyciu agregatów prądotwórczych i sieci 
ciągnionych, wstrzymanie połowów i 
wszelkich zabiegów gospodarczych na 
tarliskach w okresie tarła i wylęgu, zarybianie 
szlachetnymi gatunkami rodzimego 
pochodzenia 

Tak 

Nie, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
aktualizacja ewidencji szamb, ich kontrola 
techniczna i kontrola częstości ich opróżniania 

Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej 
ścieków na terenach o skoncentrowanej 
zabudowie 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Kontrola okresowego wywozu nieczystości ze 
szczelnych zbiorników do oczyszczalni 
ścieków przez wyspecjalizowane firmy w 
miejscach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej 
jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona (lub budowa w takich 
miejscach przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Kształtowanie siedlisk przyrodniczo-leśnych 
zabiegami melioracyjnymi Biologiczna 
regulacja cieków 

Renaturyzacja obszarów zmeliorowanych 

Odtworzenie zadrzewień brzegowych i 
roślinności szuwarowej przy zbiornikach 
wodnych dla zahamowania ruchu biogenów w 
zlewni 

Nie 

Nie, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Wyznaczenie miejsc biwakowych 
wyposażonych w toalety, podłączone do sieci 
kanalizacyjnej lub bezodpływowych 
zbiorników nad jeziorami i głównymi rzekami 
(Rega, Mołstowa) 

Tak 

Tak, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Zaostrzenie warunków odprowadzania 
ścieków z uwagi na dużą podatność na 
degradację (jeziora: Dłusko, Woświn, Mielno, 

Tak Tak Nie 
Tak, w 

odniesieniu 
do nowych 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Okrzeja) instalacji 

Zaostrzenie warunków odprowadzania 
ścieków z uwagi na dużą podatność na 
degradację (jeziora: Węgorzyno) 

Tak Tak Tak 
Niezasadne, 
ograniczenie 
obowiązuje 

Ograniczenia wynikające z bilansu jakościowego 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów stwierdzono 
brak chłonności zakresie Nog i Pog  i BZT5 w rzekach/odcinkach rzek zestawionych w tabeli V.4. 

 

Tabela V.4. Wymagane ograniczenia dla wprowadzania ścieków w rzekach zlewni Regi, wynikające z bilansu 
jakościowego. 

Rzeka 
Według bilansu jakościowego opartego 
na wartościach rzeczywistych zrzutów 

Według bilansu jakościowego opartego 
na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Rega 

Brak chłonności w zakresie Nog i Pog na 
odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 
poboru wody na potrzeby stawów 
pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, 
(pobór w km 151,7 i zrzut 151,0); 

Brak chłonności w zakresie Nog i Pog na 
odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 
poboru wody na potrzeby stawów 
pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, 
(pobór w km 151,7 i zrzut 151,0). 

Ukleja 
Brak chłonności  dla Pog od źródeł do 
ujścia Dobrzenicy (km 18,86) 

Brak chłonności dla Pog od źródeł do 
ujścia Dobrzenicy (km 18,86). 

Sąpólna 

Brak chłonności dla BZT5  od źródeł do 
ujścia Bukowiny (km 24,47) oraz dla Pog 
od źródeł do dopływu Bukowina (km 
24,47) i od Dopływu w Ostrzycy (km 
22,54) do ujścia. 

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł do 
ujścia Bukowiny (km 24,47) i od ujścia 
Kanału Wojcieszyn (km 13,13) do ujścia 
Dobrej (km 11,58), 

Brak chłonności dla Pog na całej długości 
za wyjątkiem odcinka rzeki od ujścia 
Bukowiny (km 24,47) do ok. km 23,0 (ok. 
połowa odcinka pomiędzy Bukowiną a 
Dopływem w Ostrzycy). 

Reska Węgorza 

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł do 
ujścia Kanału Połchowo  (km 16,56), dla 
Nog - od źródeł do Kanału Połchowo (km 
16,56) oraz dla Pog - od źródeł do ujścia 
Golnicy (km 14,47). 

Brak chłonność dla BZT5 i Nog tylko w 
odcinku źródłowym rzeki  do przekroju 
wodowskazowego Węgorzyno (km 23,0), 
natomiast dla Pog - od źródeł do Kanału 
Połchowo (km 16,56). 

Brak chłonności w zakresie Pog i Nog dla Regi na odcinku od przekroju poboru wody na potrzeby 
stawów pstrągowych w km 151,7 do przekroju zrzutu z tych stawów w km 151,0 wynika z 
bardzo obniżonego przepływu gwarantowanego 90% z wartości 0,59 m3/s w przekroju powyżej 
ujęcia do 0,18 m3/s w przekroju poboru. Na użytkownika powinno zostać nałożone ograniczenie 
poboru wody w takim zakresie, by poniżej zrzutu nie powodował braku chłonności dla 
wskaźników zanieczyszczeń. Takiego rozwiązania w zakresie nie przewiduje jednak katalog 
warunków i ograniczeń korzystania z zasobów wodnych (Tyszewski i in. 2008). Dopuszczalne 
prawnie jest natomiast nakazanie zmiany lub uchylenia istniejących pozwoleń wodnoprawnych 
(Pikor 2010) – brak zasobów wodnych (przepływu gwarantowanego 90%) wskazuje bowiem na 
niezapewnienie na tym odcinku przepływu nienaruszalnego. Weryfikacja pozwolenia 
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wodnoprawnego może zawierać ograniczenie poboru do wielkości gwarantującej zachowanie 
przepływu nienaruszalnego (spełnienie wymagań Rozporządzenia 3/2014) lub przeniesienie 
punktu zrzutu ze stawów w pobliże punktu poboru, co daje użytkownikowi możliwość 
skorzystania z przewidzianego Rozporządzeniem 3/2014 obniżenia wartości przepływu 
nienaruszalnego. 

Brak chłonności w zakresie Pog dla Uklei w górnym odcinku rzeki spowodowane jest 
wnoszeniem fosforu ogólnego pochodzącego z obszarów dopływów i zlewni bezpośrednich, a w 
szczególności z Dopływu z j. Dłusko. Ładunek fosforu ogólnego wnoszonego przez 
użytkowników (ładunek punktowy) stanowi znikomy procent wartości ładunku całkowitego w 
rzece. Obszar nie jest wyznaczony jako narażony na zanieczyszczenia związkami azotu 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a dla takich obszarów katalog warunków i ograniczeń 
korzystania z zasobów wodnych (Tyszewski i in. 2008) nie przewiduje nakazu przestrzegania 
ustaleń wynikających z programów dla OSN. W analizie prawnej projektu „Metodyki 

opracowania warunków…” (Pikor 2010) taka możliwość jest przewidziana, ponieważ zakłada 
ona możliwość transponowania do warunków korzystania z wód zlewni zaleceń zawartych w 
Programie wodno-środowiskowym kraju [PWŚK], ponieważ nie stanowi on bezpośrednio aktu 
prawnego. Niestety, wśród działań w zlewni Uklei, przewidzianych w PWŚK w zakresie 
rolnictwa i leśnictwa jest wyłącznie przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
poprzez właściwą uprawę gleby (właściwie prowadzone prace polowe). Prawnie dopuszczalne 
jest natomiast wprowadzenie ograniczeń przewidzianych w Rozporządzeniu 3/2014 dla jezior 
priorytetowych takich jak: 

• ograniczenie wprowadzania ścieków z istniejących instalacji służących do 
oczyszczania ścieków do wód i urządzeń wodnych wymienionych (wprowadzanie 
ścieków dozwolone pod warunkiem nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych 
wartości fosforu ogólnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45, 
ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodnej); 

• ograniczenie możliwości wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków do rzek i jezior oraz cieków i urządzeń wodnych do nich 
dopływających. 

 

V.3.3. Ograniczenia u Ŝytkowania wód podziemnych w zlewni rzeki Regi 

Mając na uwadze wyniki bilansu wodnogospodarczego w poszczególnych rejonach wskazujące 
na znaczne rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych tj. od 58 % w rejonie A do 97 % 
rejonie F, a w całej zlewni 86 % nie proponuje się wprowadzenia ograniczeń korzystaniu z tych 
wód.  

Jednocześnie dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz 
analizowane inne dokumenty na potrzeby pracy nie wykazała konieczności wprowadzania 
szczególnych ograniczeń ilościowych w korzystaniu z tych wód.   

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych należy okresowo – w cyklu 6-
letnim – aktualizować bilans wodno-gospodarczego wód podziemnych w wydzielonych rejonach 
wodno-gospodarczych.  
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Jak wspomniano wyżej, zanieczyszczenie wód podziemnych, oprócz czynników związanych z 
antropopresją, zależy również od naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na 
przenikanie zanieczyszczeń. Dlatego też istotne jest wyznaczanie stref ochronnych i obszarów 
zasilania ujęć (przede wszystkim dla płytkich ujęć w czwartorzędzie). 

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 
dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i 
opracowań z zakresu gospodarki wodnej zestawiono w tabeli V.5.  

 

Tabela V.5. Analiza uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych regionu bilansowego Rega i 
przyległe Przymorze wynikających z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 
dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i opracowań 
z zakresu gospodarki wodnej. 

Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Opomiarowanie wszystkich zrzutów ścieków Tak Nie Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
likwidacja zbiorników bezodpływowych, 
wspieranie likwidacji zbiorników 
bezodpływowych poprzez przyłączenie 
posesji do sieci kanalizacyjnej 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” 
składowisk odpadów, rekultywacja gruntów 
po „dzikich” składowiskach odpadów 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
aktualizacja ewidencji szamb, ich kontrola 
techniczna i kontrola częstości ich opróżniania 

Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej 
ścieków na terenach o skoncentrowanej 
zabudowie 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Kontrola okresowego wywozu nieczystości ze 
szczelnych zbiorników do oczyszczalni 
ścieków przez wyspecjalizowane firmy w 
miejscach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej 
jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona (lub budowa w takich 
miejscach przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Optymalizacja zużycia wody przez: 
zapobieganie stratom wody na przesyle, 
kontrola opomiarowania poboru wody u 
odbiorców, wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody w przemyśle 

Tak 

Tak, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Modernizacja ujęć wód i sieci wodociągowych Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Racjonalna gospodarka studniami 
głębinowymi, likwidacja nieczynnych ujęć wód 
podziemnych 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Połączenie istniejących gminnych 
(rejonowych) ujęć wód podziemnych w celu 
wykorzystania dyspozycyjnych rezerw 
zasobów wody i poprawy jakości i 
równomierności dostaw wody 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Nieprzekraczanie maksymalnej wielkości 
zasobów eksploatacyjnych ustalonych w 
dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody 
(w ramach dostępnych zasobów 
dyspozycyjnych), dla utrzymania dobrego 
stanu ilościowego, ustalonego jako cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód 
podziemnych. 

Tak 

Tak, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Nieprzekraczanie wartości granicznych 
wskaźników jakości ustalonych jako cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód 
podziemnych dla klasyfikacji dobrego stanu 
chemicznego. 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych proponuje się przyjąć jako zgodne z ustalonymi w 
Rozporządzeniu 3/2014, wobec tego nie należy ich zmieniać w warunkach korzystania z wód 
zlewni. 

Analizowana dokumentacja zasobowa oraz przeprowadzona na potrzeby bilansu 
wodnogospodarczego w zakresie wód podziemnych analiza udostępnionych materiałów 
wykazały znaczne rezerwy wód podziemnych w bilansowanych rejonach wodno-gospodarczych, 
stąd nie ma konieczności wprowadzania szczególnych ograniczeń ilościowych w korzystaniu z 
tych wód.  

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych należy okresowo – w cyklu 6-
letnim – aktualizować bilans wodno-gospodarczego wód podziemnych w wydzielonych rejonach 
wodno-gospodarczych.  
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V.4. Określenie efektu ekologicznego wprowadzonych ograniczeń i 

priorytetów 

Efekt ekologiczny postulowanych w niniejszym opracowaniu warunków korzystania z wód nie 
jest możliwy do skwantyfikowania, niemniej jednak należy stwierdzić, że wprowadzone 
ograniczenia w zakresie poborów wód powierzchniowych oraz w zakresie odprowadzania 
ścieków powinny przyczynić się do poprawy stanu/potencjału ekologicznego wód.  

Ograniczenia dotyczące poborów wód powierzchniowych w zlewni Reskiej Węgorzy umożliwią 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów dolinnych i wodnych tej rzeki, a pośrednio 
przyczynią się także do poprawy warunków siedliskowych wzdłuż całej doliny Regi od ujścia 
Reskiej Węgorzy. W konsekwencji powinno to doprowadzić do poprawy stan/potencjału 
ekologicznego nie tylko w JCWP Reskiej Węgorzy, ale także w JCWP Regi od ujścia Reskiej 
Węgorzy. 

Efekty zachowania większych ilościowych zasobów wodnych zostaną wzmocnione poprawą 
parametrów fizykochemicznych, która powinna nastąpić na skutek wprowadzonych ograniczeń 
w zakresie odprowadzania ścieków.  

Ograniczenia w odprowadzaniu ścieków do wód Reskiej Węgorzy, Sąpólnej i Uklei oraz do 
jezior: Dłusko, Woświn, Mielno i Okrzeja powinny się przyczynić do poprawy parametrów 
fizykochemicznych ich wód. Wymienione cieki i jeziora leżą w górnym obszarze zlewni i 
poprawa jakości ich wód powinna skutkować poprawą jakości wód JCWP środkowej i dolnej 
Regi. 
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VI. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD 

ZLEWNI REGI 

z dnia ………………… 2014 r. 

Zatwierdzony przez .......................... 

 

ROZPORZĄDZENIE NR....... 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI 

WODNEJ W SZCZECINIE 

PROJEKT 
 

z dnia ...................... 2014 r. 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi 

 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
poz.145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód zlewni Regi, położonej w obszarze 
dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zwane dalej 
„warunkami". 

2. Rozporządzenie określa: 

1) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Regi; 

2) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Regi. 

3. Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar zlewni Regi 
zawiera załącznik nr 1. 

4. Granicę zlewni Regi wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o poborze bezzwrotnym rozumie się przez to taki 
pobór wód, gdy całość pobranej wody jest zużytkowana bez jednoczesnego odprowadzenia 
lub gdy odprowadzenie następuje do innego cieku niż ten, z którego nastąpił pobór. 
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ROZDZIAŁ II 

PRIORYTETY W KORZYSTANIU Z WÓD 

§ 3. 1. Ustala się następujące priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych: 

1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-
bytowe; 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

5) na potrzeby przemysłu; 

6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 

7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych; 

8) na potrzeby energetyki wodnej; 

9) na potrzeby transportu wodnego; 

10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 

2. Priorytety o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie 
na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika, z 
wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne. 

3. O wyższości priorytetu, o którym mowa w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa. 

 

ROZDZIAŁ III 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD 

§ 4. Korzystanie z wód powierzchniowych na cele nowych poborów bezzwrotnych na odcinku 
rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na ciekach i urządzeniach wodnych 
dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku jest niedopuszczalne.  

 

§ 5. Korzystanie z wód powierzchniowych na cele istniejących poborów bezzwrotnych na 
odcinku rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na ciekach i urządzeniach 
wodnych dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku nie może przekraczać w 
miesiącach od marca do kwietnia 0,067 m3/s, a od czerwca do sierpnia 0,016 m3/s.  

 

§ 6. 1. Wprowadzanie ścieków z nowych instalacji służących do oczyszczania ścieków jest 
niedopuszczalne do następujących rzek oraz cieków i urządzeń wodnych do nich 
dopływających:  

1) Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy; 

2) Sąpólna (Sępólna) od źródeł do ujścia; 
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3) Ukleja od źródeł do ujścia Dobrzenicy; 

2. Wprowadzanie ścieków z nowych instalacji służących do oczyszczania ścieków jest 
niedopuszczalne do cieków i urządzeń wodnych będących dopływami do następujących jezior: 

1) Jez. Dłusko (Długie, Dołgie); 

2) Jez. Woświn (Woświń); 

3) Jez. Mielno (na rzece Uklei); 

4) Jez. Okrzeja (Skwiernie). 

3. Wprowadzanie ścieków z istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków do wód 
powierzchniowych i urządzeń wodnych wymienionych w ust. 1 i 2 jest możliwe pod warunkiem 
nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości fosforu ogólnego, określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 45, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne. 

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą wprowadzania do wód 
powierzchniowych i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych oraz ścieków 
pochodzących ze stacji uzdatniania wody. 

 

§ 7. Wykonanie nowych budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia retencji wód w 
zlewni Regi bez wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb jest 
możliwe pod warunkiem: 

1) zapewnienia niezależnie od przepływu nie większej niż 0,3 m różnicy pomiędzy 
rzędnymi wody górnej i wody dolnej; 

2) wykonania w przelewie budowli szczeliny o głębokości 0,45 m w stosunku do rzędnej 
piętrzenia przy przepływie średni z wielolecia, zwanym dalej SSQ, raz o szerokości 
piętrzenia równej 0,19 m na każdy 0,1 m3/s tego przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

§ 8. Rozporządzenia wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie z dnia....................2014 r. 

Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar zlewni Regi 
 
 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1 Łabędzie 320302_5.0001 cały 

2 Nętno 320302_5.0003 cały 

3 Rydzewo 320302_5.0005 cały 

4 Żółte 320302_5.0006 cały 

5 Zagozd 320302_5.0024 cały 

6 Zbrojewo 320302_5.0026 cały 

7 Gajewo 320302_5.0031 cały 

8 Korytowo 320403_5.0001 cały 

9 Jenikowo 320403_5.0002 cały 

10 Nowogard - 6 320404_4.0006 cały 

11 Nowogard - 7 320404_4.0007 cały 

12 Struga 320404_5.0002 cały 

13 Wołowiec 320404_5.0003 cały 

14 Orzesze 320404_5.0007 cały 

15 Boguszyce 320404_5.0008 cały 

16 Lestkowo 320404_5.0021 cały 

17 Brzozowo 320404_5.0024 cały 

18 Żabowo 320404_5.0025 cały 

19 Żabówko 320404_5.0026 cały 

20 Maszkowo 320404_5.0027 cały 

21 Konarzewo 320404_5.0028 cały 

22 Jarchlino 320404_5.0030 cały 

23 Sąpolnica 320404_5.0035 cały 

24 Ostrzyca 320404_5.0037 cały 

25 Wierzbięcin 320404_5.0039 cały 

26 Słajsino 320404_5.0040 cały 

27 Osowo 320404_5.0041 cały 

28 Żukowo 320501_2.0001 cały 

29 Darżewo 320501_2.0002 cały 

30 Bielikowo 320501_2.0005 cały 

31 Mołstowo 320501_2.0006 cały 

32 Pruszcz 320501_2.0007 cały 

33 Brojce 320501_2.0008 cały 

34 Przybiernowo 320501_2.0010 cały 

35 Tąpadły 320501_2.0011 cały 

36 Stołąż 320501_2.0013 cały 

37 Kiełpino 320501_2.0014 cały 

38 Raciborów 320501_2.0015 cały 

39 Grąd 320501_2.0016 cały 

40 Smokęcino 320501_2.0017 cały 

41 Gryfice -1 320502_4.0001 cały 

42 Gryfice -2 320502_4.0002 cały 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

43 Gryfice -3 320502_4.0003 cały 

44 Gryfice -6 320502_4.0006 cały 

45 Gryfice -7 320502_4.0007 cały 

46 Gryfice -9 320502_4.0009 cały 

47 Gryfice -10 320502_4.0010 cały 

48 Otok 320502_5.0009 cały 

49 Górzyca 320502_5.0010 cały 

50 Borzęcin 320502_5.0011 cały 

51 Sikory 320502_5.0013 cały 

52 Niekładź 320502_5.0014 cały 

53 Zielin 320502_5.0015 cały 

54 Dziadowo 320502_5.0016 cały 

55 Skalin 320502_5.0017 cały 

56 Raduń 320502_5.0018 cały 

57 Lubieszewo 320502_5.0019 cały 

58 Stawno-Sokołów 320502_5.0020 cały 

59 Rotnowo 320502_5.0021 cały 

60 Łopianów 320502_5.0022 cały 

61 Lubin 320502_5.0036 cały 

62 Smolęcin 320502_5.0037 cały 

63 Baszewice 320502_5.0038 cały 

64 Grębocin 320502_5.0039 cały 

65 Barkowo 320502_5.0040 cały 

66 Waniorowo 320502_5.0041 cały 

67 Płoty -1 320504_4.0001 cały 

68 Płoty -2 320504_4.0002 cały 

69 Płoty -3 320504_4.0003 cały 

70 Płoty -4 320504_4.0004 cały 

71 Charnowo 320504_5.0001 cały 

72 Natolewice 320504_5.0002 cały 

73 Pniewo 320504_5.0003 cały 

74 Wicimice 320504_5.0004 cały 

75 Darszyce 320504_5.0005 cały 

76 Dąbie 320504_5.0006 cały 

77 Luciąża 320504_5.0007 cały 

78 Wyszobór 320504_5.0008 cały 

79 Modlimowo 320504_5.0009 cały 

80 Bądkowo 320504_5.0010 cały 

81 Kocierz 320504_5.0011 cały 

82 Karczewie 320504_5.0012 cały 

83 Gostyń Łobeski 320504_5.0013 cały 

84 Słudwia 320504_5.0014 cały 
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LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

85 Mechowo 320504_5.0017 cały 

86 Sowno 320504_5.0018 cały 

87 Krężel 320504_5.0019 cały 

88 Łęczna 320504_5.0020 cały 

89 Potuliniec 320504_5.0021 cały 

90 Wyszogóra 320504_5.0022 cały 

91 Dobiesław 320504_5.0023 cały 

92 Gościejewo 320504_5.0024 cały 

93 Łowiska 320504_5.0025 cały 

94 Czarne 320504_5.0026 cały 

95 Wilczyniec 320504_5.0027 cały 

96 Makowiska 320504_5.0028 cały 

97 Jarzysław 320504_5.0029 cały 

98 Lisowo 320504_5.0030 cały 

99 Makowice 320504_5.0031 cały 

100 Trzebiatów -1 320508_4.0001 cały 

101 Trzebiatów -2 320508_4.0002 cały 

102 Trzebiatów -3 320508_4.0003 cały 

103 Trzebiatów -5 320508_4.0005 cały 

104 Trzebiatów -6 320508_4.0006 cały 

105 Trzebiatów -7 320508_4.0007 cały 

106 Trzebiatów -8 320508_4.0008 cały 

107 Trzebiatów -9 320508_4.0009 cały 

108 Trzebiatów -10 320508_4.0010 cały 

109 Nowielice 320508_5.0005 cały 

110 Mirosławice 320508_5.0016 cały 

111 Lewice 320508_5.0017 cały 

112 Siemidarżno 320508_5.0018 cały 

113 Gąbin 320508_5.0020 cały 

114 Starnin 320805_2.0080 cały 

115 Kinowo 320805_2.0081 cały 

116 Rzesznikowo 320805_2.0082 cały 

117 Świdwin 01 321601_1.0001 cały 

118 Świdwin 02 321601_1.0002 cały 

119 Świdwin 03 321601_1.0003 cały 

120 Świdwin 04 321601_1.0004 cały 

121 Świdwin 05 321601_1.0005 cały 

122 Świdwin 06 321601_1.0006 cały 

123 Świdwin 07 321601_1.0007 cały 

124 Świdwin 08 321601_1.0008 cały 

125 Świdwin 09 321601_1.0009 cały 

126 Świdwin 10 321601_1.0010 cały 

127 Świdwin 11 321601_1.0011 cały 

128 Świdwin 12 321601_1.0012 cały 

129 Świdwin 13 321601_1.0013 cały 

130 Świdwin 14 321601_1.0014 cały 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

131 Świdwin 15 321601_1.0015 cały 

132 Świdwin 16 321601_1.0016 cały 

133 Świdwin 17 321601_1.0017 cały 

134 Półchleb 321602_2.0064 cały 

135 Koszanowo 321602_2.0065 cały 

136 Chomętowo 321602_2.0066 cały 

137 Słonowice 321602_2.0067 cały 

138 Wilczkowo 321602_2.0068 cały 

139 Mulite 321602_2.0070 cały 

140 Brzeżno 321602_2.0071 cały 

141 Pęczerzyno 321602_2.0072 cały 

142 Więcław 321602_2.0073 cały 

143 Rzepczyno 321602_2.0074 cały 

144 Przyrzecze Grądzkie 321602_2.0082 cały 

145 Kapice 321603_5.0084 cały 

146 Dąbrowa Białogardzka 321604_2.0041 cały 

147 Kalina 321605_2.0003 cały 

148 Poradź 321605_2.0006 cały 

149 Powalice 321605_2.0007 cały 

150 Międzyrzecze 321605_2.0016 cały 

151 Ząbrowo 321606_2.0017 cały 

152 Berkanowo 321606_2.0025 cały 

153 Rusinowo 321606_2.0027 cały 

154 Osowo 321606_2.0028 cały 

155 Łąkowo 321606_2.0029 cały 

156 Lipce 321606_2.0030 cały 

157 Oparzno 321606_2.0031 cały 

158 Gola Dolna 321606_2.0032 cały 

159 Przybysław 321606_2.0033 cały 

160 Krosino 321606_2.0034 cały 

161 Bystrzyna 321606_2.0037 cały 

162 Niemierzyno 321606_2.0039 cały 

163 Rogalino 321606_2.0040 cały 

164 Smardzko 321606_2.0042 cały 

165 Kluczkowo 321606_2.0076 cały 

166 Bierzwnica PGR 321606_2.0079 cały 

167 Rycerzewko 321606_2.0083 cały 

168 Świdwinek 321606_2.0118 cały 

169 Dobra 321801_4.0001 cały 

170 Błądkowo 321801_5.0001 cały 

171 Wrześno 321801_5.0002 cały 

172 Wojtaszyce 321801_5.0003 cały 

173 Bienice 321801_5.0006 cały 

174 Miasto Łobez 321802_4.0001 cały 

175 Miasto Łobez 321802_4.0002 cały 

176 Miasto Łobez 321802_4.0003 cały 
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LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

177 Miasto Łobez 321802_4.0004 cały 

178 Miasto Łobez 321802_4.0005 cały 

179 Karwowo 321802_5.0001 cały 

180 Bełczna 321802_5.0002 cały 

181 Klępnica 321802_5.0003 cały 

182 Poradz 321802_5.0004 cały 

183 Worowo 321802_5.0005 cały 

184 Prusinowo 321802_5.0006 cały 

185 Przyborze 321802_5.0007 cały 

186 Łobżany 321802_5.0008 cały 

187 Dalno 321802_5.0009 cały 

188 Zachełmie 321802_5.0010 cały 

189 Dobieszewo 321802_5.0011 cały 

190 Unimie 321802_5.0012 cały 

191 Grabowo 321802_5.0013 cały 

192 Niegrzebia 321802_5.0014 cały 

193 Suliszewice 321802_5.0015 cały 

194 Wysiedle 321802_5.0016 cały 

195 Kołdrąb 321802_5.0017 cały 

196 Bonin 321802_5.0018 cały 

197 Tarnowo 321802_5.0019 cały 

198 Rynowo 321802_5.0020 cały 

199 Rożnowo Łobeskie 321802_5.0021 cały 

200 Zagórzyce 321802_5.0022 cały 

201 Zajezierze 321802_5.0023 cały 

202 Maliniec 321803_2.0001 cały 

203 Kwiatkowo 321803_2.0002 cały 

204 Mołdawin 321803_2.0003 cały 

205 Radzim 321803_2.0004 cały 

206 Radowo Wielkie 321803_2.0005 cały 

207 Wołkowo 321803_2.0006 cały 

208 Gostomin 321803_2.0007 cały 

209 Sienno Górne 321803_2.0008 cały 

210 Sienno Dolne 321803_2.0009 cały 

211 Żelmowo 321803_2.0010 cały 

212 Pogorzelica 321803_2.0011 cały 

213 Dargomyśl 321803_2.0012 cały 

214 Orle 321803_2.0013 cały 

215 Rogowo 321803_2.0014 cały 

216 Dobrkowo 321803_2.0015 cały 

217 Karnice 321803_2.0016 cały 

218 Smorawina 321803_2.0017 cały 

219 Radowo Małe 321803_2.0018 cały 

220 Borkowo Małe 321803_2.0019 cały 

221 Czachowo 321803_2.0020 cały 

222 Strzmiele 321803_2.0021 cały 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

223 Borkowo Wielkie 321803_2.0022 cały 

224 Rekowo 321803_2.0023 cały 

225 Siedlice 321803_2.0024 cały 

226 Konie 321803_2.0025 cały 

227 Resko miasto 321804_4.0001 cały 

228 Komorowo 321804_5.0001 cały 

229 Łabuń Wielki 321804_5.0002 cały 

230 Iglice 321804_5.0003 cały 

231 Orzeszkowo 321804_5.0004 cały 

232 Policko 321804_5.0005 cały 

233 Świekotki 321804_5.0006 cały 

234 Potuliny 321804_5.0007 cały 

235 Łabuń Mały 321804_5.0008 cały 

236 Prusim 321804_5.0009 cały 

237 Nowa Dobrzyca 321804_5.0010 cały 

238 Stara Dobrzyca 321804_5.0011 cały 

239 Gozdno 321804_5.0012 cały 

240 Gardzin 321804_5.0013 cały 

241 Sosnówko 321804_5.0014 cały 

242 Mołstowo 321804_5.0015 cały 

243 Krosino 321804_5.0016 cały 

244 Sosnowo 321804_5.0017 cały 

245 Starogard 321804_5.0018 cały 

246 Taczały 321804_5.0019 cały 

247 Godziszewo 321804_5.0020 cały 

248 Żerzyno 321804_5.0021 cały 

249 Sienno 321804_5.0022 cały 

250 Miłogoszcz 321804_5.0023 cały 

251 Smólsko 321804_5.0024 cały 

252 Piaski 321804_5.0025 cały 

253 Ługowina 321804_5.0026 cały 

254 Siwkowice 321804_5.0027 cały 

255 Łosośnica 321804_5.0028 cały 

256 Lubień Dolny 321804_5.0029 cały 

257 Bezmoście 321804_5.0030 cały 

258 Lubień Górny 321804_5.0031 cały 

259 Łagiewniki 321804_5.0032 cały 

260 Święciechowo 321804_5.0033 cały 

261 Dorowo 321804_5.0034 cały 

262 Przemysław 321804_5.0035 cały 

263 Naćmierz 321804_5.0036 cały 

264 Węgorzyno miasto 321805_4.0001 cały 

265 Węgorzyno miasto 321805_4.0002 cały 

266 Węgorzyno miasto 321805_4.0003 cały 

267 Węgorzyno miasto 321805_4.0004 cały 

268 Mieszewo 321805_5.0001 cały 
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269 Zwierzynek 321805_5.0002 cały 

270 Sielsko 321805_5.0003 cały 

271 Mielno 321805_5.0004 cały 

272 Trzebawie 321805_5.0005 cały 

273 Chwarstno 321805_5.0006 cały 

274 Runowo 321805_5.0007 cały 

275 Połchowo 321805_5.0008 cały 

276 Kraśnik Łobeski 321805_5.0009 cały 

277 Kąkolewice 321805_5.0010 cały 

278 Lesięcin 321805_5.0011 cały 

279 Gardno 321805_5.0012 cały 

280 Rogówko 321805_5.0013 cały 

281 Gościsław 321805_5.0014 cały 

282 Przytoń 321805_5.0015 cały 

283 Cieszyno 321805_5.0016 cały 

284 Winniki 321805_5.0017 cały 

285 Dłusko 321805_5.0019 cały 

286 Brzeźniak 321805_5.0022 cały 

287 Brzeźnica 321805_5.0023 cały 

288 Sulice 321805_5.0024 cały 

289 Drawsko Pom.-1 320302_4.0001 11 

290 Drawsko Pom.-1 320302_4.0001 9/3 

291 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 13 

292 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 14 

293 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 16/1 

294 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 22 

295 Drawsko Pom.-3 320302_4.0003 14 

296 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 17 

297 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 18 

298 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 19 

299 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 20 

300 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 21 

301 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 22 

302 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 23/2 

303 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 23/1 

304 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 10 

305 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 7/1 

306 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 7/2 

307 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 6 

308 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 5 

309 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 4 

310 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 3 

311 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 16/7 

312 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 15/1 

313 Zarańsko 320302_5.0032 149/13 

314 Zarańsko 320302_5.0032 142 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

315 Zarańsko 320302_5.0032 94/12 

316 Zarańsko 320302_5.0032 137/1 

317 Zarańsko 320302_5.0032 95 

318 Zarańsko 320302_5.0032 96 

319 Zarańsko 320302_5.0032 97 

320 Zarańsko 320302_5.0032 103/2 

321 Zarańsko 320302_5.0032 104 

322 Zarańsko 320302_5.0032 105 

323 Zarańsko 320302_5.0032 126/2 

324 Zarańsko 320302_5.0032 123/3 

325 Zarańsko 320302_5.0032 126/4 

326 Zarańsko 320302_5.0032 126/5 

327 Dalewo 320302_5.0034 86 

328 Dalewo 320302_5.0034 87 

329 Dalewo 320302_5.0034 88 

330 Jankowo 320302_5.0039 75 

331 Jankowo 320302_5.0039 69/20 

332 Jankowo 320302_5.0039 60/4 

333 Jankowo 320302_5.0039 42 

334 Jankowo 320302_5.0039 40 

335 Jankowo 320302_5.0039 35 

336 Woliczno 320302_5.0040 15 

337 Woliczno 320302_5.0040 20 

338 Woliczno 320302_5.0040 25/1 

339 Woliczno 320302_5.0040 25/2 

340 Woliczno 320302_5.0040 37 

341 Woliczno 320302_5.0040 28 

342 Woliczno 320302_5.0040 31 

343 Woliczno 320302_5.0040 34 

344 Ziemsko 320302_5.0044 189 

345 Ziemsko 320302_5.0044 190 

346 Ziemsko 320302_5.0044 191 

347 Ziemsko 320302_5.0044 192 

348 Ziemsko 320302_5.0044 193/1 

349 Ziemsko 320302_5.0044 194/1 

350 Ziemsko 320302_5.0044 195/1 

351 Ziemsko 320302_5.0044 196/1 

352 Ziemsko 320302_5.0044 197/1 

353 Ziemsko 320302_5.0044 198/1 

354 Ziemsko 320302_5.0044 199/1 

355 Konotop 320302_5.0046 74/1 

356 Konotop 320302_5.0046 72/2 

357 Konotop 320302_5.0046 1 

358 Konotop 320302_5.0046 151 

359 Konotop 320302_5.0046 186 

360 Konotop 320302_5.0046 187 
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361 Konotop 320302_5.0046 285 

362 Konotop 320302_5.0046 309 

363 Konotop 320302_5.0046 310 

364 Konotop 320302_5.0046 287 

365 Borowo 320303_5.0077 172/2 

366 Borowo 320303_5.0077 173/2 

367 Borowo 320303_5.0077 213 

368 Przytoń 320304_2.0007 15/9 

369 Przytoń 320304_2.0007 13/26 

370 Przytoń 320304_2.0007 35/2 

371 Przytoń 320304_2.0007 38 

372 Przytoń 320304_2.0007 40 

373 Przytoń 320304_2.0007 48 

374 Przytoń 320304_2.0007 33/6 

375 Przytoń 320304_2.0007 33/7 

376 Przytoń 320304_2.0007 33/8 

377 Przytoń 320304_2.0007 33/9 

378 Przytoń 320304_2.0007 33/10 

379 Przytoń 320304_2.0007 33/11 

380 Przytoń 320304_2.0007 33/12 

381 Przytoń 320304_2.0007 33/13 

382 Przytoń 320304_2.0007 33/14 

383 Przytoń 320304_2.0007 33/15 

384 Przytoń 320304_2.0007 33/16 

385 Przytoń 320304_2.0007 33/17 

386 Przytoń 320304_2.0007 33/18 

387 Przytoń 320304_2.0007 33/19 

388 Przytoń 320304_2.0007 33/20 

389 Przytoń 320304_2.0007 33/21 

390 Przytoń 320304_2.0007 15 

391 Dołgie 320304_2.0008 14/4 

392 Dołgie 320304_2.0008 125/1 

393 Dołgie 320304_2.0008 125/3 

394 Dołgie 320304_2.0008 125/4 

395 Dołgie 320304_2.0008 125/5 

396 Dołgie 320304_2.0008 112 

397 Dołgie 320304_2.0008 106 

398 Dołgie 320304_2.0008 104 

399 Dołgie 320304_2.0008 100/7 

400 Dołgie 320304_2.0008 204/3 

401 Dołgie 320304_2.0008 217/1 

402 Dołgie 320304_2.0008 54 

403 Dołgie 320304_2.0008 53 

404 Grzybno 320304_2.0009 8/2 

405 Jelenino 320304_2.0010 95/2 

406 Jelenino 320304_2.0010 12 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

407 Jelenino 320304_2.0010 18 

408 Jelenino 320304_2.0010 31/7 

409 Jelenino 320304_2.0010 32 

410 Jelenino 320304_2.0010 49/2 

411 Jelenino 320304_2.0010 52/8 

412 Jelenino 320304_2.0010 52/9 

413 Donatowo 320304_2.0011 18/26 

414 Donatowo 320304_2.0011 44 

415 Donatowo 320304_2.0011 22/37 

416 Donatowo 320304_2.0011 38/8 

417 Donatowo 320304_2.0011 38/6 

418 Donatowo 320304_2.0011 101/2 

419 Donatowo 320304_2.0011 101/14 

420 Donatowo 320304_2.0011 665/2 

421 Donatowo 320304_2.0011 101/12 

422 Dębice 320403_5.0003 302 

423 Dębice 320403_5.0003 301/2 

424 Dębice 320403_5.0003 301/1 

425 Dębice 320403_5.0003 300 

426 Dębice 320403_5.0003 299 

427 Dębice 320403_5.0003 298 

428 Dębice 320403_5.0003 297 

429 Dębice 320403_5.0003 296 

430 Dębice 320403_5.0003 295 

431 Dębice 320403_5.0003 268 

432 Dębice 320403_5.0003 215 

433 Dębice 320403_5.0003 213 

434 Dębice 320403_5.0003 212 

435 Dębice 320403_5.0003 205 

436 Dębice 320403_5.0003 206 

437 Dębice 320403_5.0003 207/4 

438 Dębice 320403_5.0003 242/1 

439 Dębice 320403_5.0003 174 

440 Dębice 320403_5.0003 155 

441 Dębice 320403_5.0003 154 

442 Dębice 320403_5.0003 152 

443 Dębice 320403_5.0003 346/15 

444 Dębice 320403_5.0003 499 

445 Dębice 320403_5.0003 340/3 

446 Dębice 320403_5.0003 49/1 

447 Dębice 320403_5.0003 25/1 

448 Dębice 320403_5.0003 24/9 

449 Dębice 320403_5.0003 10/4 

450 Dębice 320403_5.0003 288/1 

451 Dębice 320403_5.0003 287/1 

452 Dębice 320403_5.0003 286 
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453 Dębice 320403_5.0003 285/1 

454 Dębice 320403_5.0003 357 

455 Dębice 320403_5.0003 353 

456 Bagna 320403_5.0005 216 

457 Bagna 320403_5.0005 369 

458 Bagna 320403_5.0005 359 

459 Bagna 320403_5.0005 349 

460 Bagna 320403_5.0005 103/2 

461 Bagna 320403_5.0005 334 

462 Bagna 320403_5.0005 328 

463 Bagna 320403_5.0005 100/1 

464 Mokre 320403_5.0006 114/3 

465 Mokre 320403_5.0006 115/2 

466 Mokre 320403_5.0006 115/1 

467 Mokre 320403_5.0006 72 

468 Mokre 320403_5.0006 119/6 

469 Mokre 320403_5.0006 119/2 

470 Mokre 320403_5.0006 41/1 

471 Mokre 320403_5.0006 42 

472 Mokre 320403_5.0006 29 

473 Mokre 320403_5.0006 24/3 

474 Mokre 320403_5.0006 284 

475 Mokre 320403_5.0006 274/4 

476 Mokre 320403_5.0006 268 

477 Mokre 320403_5.0006 452 

478 Godowo 320403_5.0008 284/1 

479 Godowo 320403_5.0008 283 

480 Godowo 320403_5.0008 87 

481 Nowogard - 2 320404_4.0002 734 

482 Nowogard - 2 320404_4.0002 731 

483 Nowogard - 2 320404_4.0002 726 

484 Nowogard - 2 320404_4.0002 507 

485 Nowogard - 2 320404_4.0002 504/2 

486 Nowogard - 2 320404_4.0002 499 

487 Nowogard - 2 320404_4.0002 340 

488 Nowogard - 2 320404_4.0002 333 

489 Nowogard - 2 320404_4.0002 315 

490 Nowogard - 2 320404_4.0002 271 

491 Nowogard - 2 320404_4.0002 256 

492 Nowogard - 2 320404_4.0002 244 

493 Nowogard - 2 320404_4.0002 240 

494 Nowogard - 2 320404_4.0002 203 

495 Nowogard - 2 320404_4.0002 191 

496 Nowogard - 2 320404_4.0002 165/1 

497 Nowogard - 2 320404_4.0002 159 

498 Nowogard - 2 320404_4.0002 103 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

499 Nowogard - 2 320404_4.0002 96/3 

500 Nowogard - 2 320404_4.0002 93 

501 Nowogard - 2 320404_4.0002 84/2 

502 Nowogard - 2 320404_4.0002 411/11 

503 Nowogard - 2 320404_4.0002 411/33 

504 Nowogard - 2 320404_4.0002 411/30 

505 Nowogard - 3 320404_4.0003 227/6 

506 Nowogard - 3 320404_4.0003 227/75 

507 Nowogard - 3 320404_4.0003 227/24 

508 Nowogard - 3 320404_4.0003 252 

509 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/17 

510 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/33 

511 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/24 

512 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/19 

513 Nowogard - 3 320404_4.0003 242/12 

514 Nowogard - 3 320404_4.0003 240/5 

515 Nowogard - 3 320404_4.0003 237/9 

516 Nowogard - 4 320404_4.0004 92 

517 Nowogard - 4 320404_4.0004 94 

518 Nowogard - 4 320404_4.0004 98 

519 Nowogard - 4 320404_4.0004 88 

520 Nowogard - 5 320404_4.0005 110 

521 Nowogard - 5 320404_4.0005 107 

522 Nowogard - 5 320404_4.0005 162 

523 Nowogard - 5 320404_4.0005 290 

524 Nowogard - 5 320404_4.0005 303 

525 Nowogard - 5 320404_4.0005 308 

526 Nowogard - 5 320404_4.0005 311 

527 Nowogard - 5 320404_4.0005 340 

528 Nowogard - 5 320404_4.0005 361 

529 Nowogard - 5 320404_4.0005 614 

530 Nowogard - 5 320404_4.0005 439 

531 Nowogard - 5 320404_4.0005 259 

532 Nowogard - 5 320404_4.0005 612/1 

533 Nowogard - 5 320404_4.0005 457 

534 Nowogard - 5 320404_4.0005 444/4 

535 Wierzchy 320404_5.0004 1/10 

536 Wierzchy 320404_5.0004 19/33 

537 Wierzchy 320404_5.0004 5 

538 Wierzchy 320404_5.0004 9 

539 Wierzchy 320404_5.0004 16 

540 Sikorki 320404_5.0005 246 

541 Sikorki 320404_5.0005 244 

542 Sikorki 320404_5.0005 243 

543 Sikorki 320404_5.0005 251 

544 Sikorki 320404_5.0005 242 
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545 Sikorki 320404_5.0005 241 

546 Sikorki 320404_5.0005 240 

547 Sikorki 320404_5.0005 239/2 

548 Sikorki 320404_5.0005 238 

549 Sikorki 320404_5.0005 234/4 

550 Sikorki 320404_5.0005 250/1 

551 Sikorki 320404_5.0005 230/2 

552 Sikorki 320404_5.0005 229/3 

553 Orzechowo 320404_5.0006 167 

554 Orzechowo 320404_5.0006 168 

555 Orzechowo 320404_5.0006 169 

556 Orzechowo 320404_5.0006 170 

557 Orzechowo 320404_5.0006 171/2 

558 Orzechowo 320404_5.0006 173/3 

559 Orzechowo 320404_5.0006 173/2 

560 Orzechowo 320404_5.0006 173/1 

561 Orzechowo 320404_5.0006 215 

562 Glicko 320404_5.0009 144 

563 Glicko 320404_5.0009 143 

564 Glicko 320404_5.0009 142 

565 Glicko 320404_5.0009 138 

566 Miętno 320404_5.0022 109/7 

567 Miętno 320404_5.0022 109/2 

568 Miętno 320404_5.0022 142/4 

569 Miętno 320404_5.0022 140/8 

570 Miętno 320404_5.0022 6/2 

571 Miętno 320404_5.0022 6/1 

572 Miętno 320404_5.0022 2 

573 Wojcieszyn 320404_5.0029 33 

574 Wojcieszyn 320404_5.0029 27 

575 Wojcieszyn 320404_5.0029 20 

576 Długołęka 320404_5.0032 242 

577 Długołęka 320404_5.0032 243/3 

578 Długołęka 320404_5.0032 380 

579 Długołęka 320404_5.0032 340 

580 Długołęka 320404_5.0032 290 

581 Długołęka 320404_5.0032 291/1 

582 Długołęka 320404_5.0032 293 

583 Długołęka 320404_5.0032 297 

584 Długołęka 320404_5.0032 505/9 

585 Długołęka 320404_5.0032 522 

586 Długołęka 320404_5.0032 502 

587 Długołęka 320404_5.0032 496/2 

588 Krasnołęka 320404_5.0036 132/4 

589 Krasnołęka 320404_5.0036 130 

590 Krasnołęka 320404_5.0036 128/1 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

591 Krasnołęka 320404_5.0036 45/4 

592 Krasnołęka 320404_5.0036 43/6 

593 Krasnołęka 320404_5.0036 41/4 

594 Krasnołęka 320404_5.0036 40/1 

595 Krasnołęka 320404_5.0036 38 

596 Krasnołęka 320404_5.0036 37 

597 Krasnołęka 320404_5.0036 39 

598 Krasnołęka 320404_5.0036 34 

599 Krasnołęka 320404_5.0036 33 

600 Krasnołęka 320404_5.0036 32/4 

601 Krasnołęka 320404_5.0036 31 

602 Krasnołęka 320404_5.0036 52/5 

603 Krasnołęka 320404_5.0036 50 

604 Krasnołęka 320404_5.0036 52/3 

605 Krasnołęka 320404_5.0036 161 

606 Kulice 320404_5.0038 128 

607 Kulice 320404_5.0038 363 

608 Kulice 320404_5.0038 360/1 

609 Redło 320405_2.0009 395 

610 Redło 320405_2.0009 388 

611 Redło 320405_2.0009 387 

612 Redło 320405_2.0009 377 

613 Redło 320405_2.0009 290/3 

614 Redło 320405_2.0009 286 

615 Redło 320405_2.0009 287 

616 Redło 320405_2.0009 274 

617 Redło 320405_2.0009 273 

618 Redło 320405_2.0009 264 

619 Redło 320405_2.0009 263 

620 Redło 320405_2.0009 262 

621 Redło 320405_2.0009 261 

622 Redło 320405_2.0009 260 

623 Redło 320405_2.0009 273 

624 Redło 320405_2.0009 168 

625 Redło 320405_2.0009 169 

626 Redło 320405_2.0009 184/1 

627 Redło 320405_2.0009 100/1 

628 Redło 320405_2.0009 99 

629 Redło 320405_2.0009 61 

630 Redło 320405_2.0009 60 

631 Redło 320405_2.0009 32 

632 Redło 320405_2.0009 31 

633 Redło 320405_2.0009 27/1 

634 Uniestowo 320501_2.0003 110 

635 Uniestowo 320501_2.0003 117/1 

636 Uniestowo 320501_2.0003 125 
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637 Uniestowo 320501_2.0003 6/16 

638 Uniestowo 320501_2.0003 6/17 

639 Uniestowo 320501_2.0003 135 

640 Uniestowo 320501_2.0003 134/2 

641 Dargosław 320501_2.0004 15/8 

642 Dargosław 320501_2.0004 4/3 

643 Dargosław 320501_2.0004 4/7 

644 Dargosław 320501_2.0004 6 

645 Gryfice -4 320502_4.0004 247/4 

646 Gryfice -4 320502_4.0004 247/1 

647 Gryfice -4 320502_4.0004 338 

648 Gryfice -4 320502_4.0004 219 

649 Gryfice -4 320502_4.0004 218 

650 Gryfice -4 320502_4.0004 198/1 

651 Gryfice -4 320502_4.0004 190 

652 Gryfice -4 320502_4.0004 169/5 

653 Gryfice -4 320502_4.0004 151 

654 Gryfice -4 320502_4.0004 124 

655 Gryfice -4 320502_4.0004 23 

656 Gryfice -4 320502_4.0004 104 

657 Gryfice -4 320502_4.0004 99 

658 Gryfice -4 320502_4.0004 98 

659 Gryfice -4 320502_4.0004 97 

660 Gryfice -4 320502_4.0004 96 

661 Gryfice -4 320502_4.0004 95 

662 Gryfice -4 320502_4.0004 94 

663 Gryfice -4 320502_4.0004 109 

664 Gryfice -4 320502_4.0004 87 

665 Gryfice -4 320502_4.0004 86 

666 Gryfice -4 320502_4.0004 85/2 

667 Gryfice -4 320502_4.0004 76 

668 Gryfice -5 320502_4.0005 252/26 

669 Gryfice -5 320502_4.0005 252/3 

670 Gryfice -5 320502_4.0005 252/10 

671 Gryfice -5 320502_4.0005 252/9 

672 Gryfice -8 320502_4.0008 190/3 

673 Grądy 320502_5.0003 163 

674 Grądy 320502_5.0003 239/6 

675 Przybiernówko 320502_5.0004 180 

676 Przybiernówko 320502_5.0004 156 

677 Przybiernówko 320502_5.0004 138 

678 Przybiernówko 320502_5.0004 118 

679 Przybiernówko 320502_5.0004 117 

680 Przybiernówko 320502_5.0004 116/2 

681 Przybiernówko 320502_5.0004 116/3 

682 Przybiernówko 320502_5.0004 112/2 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

683 Przybiernówko 320502_5.0004 111 

684 Przybiernówko 320502_5.0004 109/2 

685 Przybiernówko 320502_5.0004 103/1 

686 Przybiernówko 320502_5.0004 102 

687 Przybiernówko 320502_5.0004 100 

688 Przybiernówko 320502_5.0004 74/1 

689 Przybiernówko 320502_5.0004 73 

690 Przybiernówko 320502_5.0004 72/2 

691 Przybiernówko 320502_5.0004 71 

692 Przybiernówko 320502_5.0004 230/6 

693 Przybiernówko 320502_5.0004 219/1 

694 Przybiernówko 320502_5.0004 207/1 

695 Przybiernówko 320502_5.0004 251/1 

696 Przybiernówko 320502_5.0004 249 

697 Przybiernówko 320502_5.0004 248 

698 Przybiernówko 320502_5.0004 247/3 

699 Rzęskowo 320502_5.0005 350 

700 Rzęskowo 320502_5.0005 346 

701 Rzęskowo 320502_5.0005 345 

702 Rzęskowo 320502_5.0005 249/7 

703 Rzęskowo 320502_5.0005 255/10 

704 Rzęskowo 320502_5.0005 255/9 

705 Rzęskowo 320502_5.0005 293/1 

706 Rzęskowo 320502_5.0005 278 

707 Rzęskowo 320502_5.0005 54/1 

708 Rzęskowo 320502_5.0005 431 

709 Rzęskowo 320502_5.0005 114/1 

710 Rzęskowo 320502_5.0005 430 

711 Rzęskowo 320502_5.0005 426 

712 Zacisze 320502_5.0008 10 

713 Zacisze 320502_5.0008 3/4 

714 Zacisze 320502_5.0008 14 

715 Zacisze 320502_5.0008 15 

716 Prusinowo 320502_5.0012 263 

717 Rzęsin 320502_5.0025 441/1 

718 Rzęsin 320502_5.0025 22/1 

719 Borzyszewo 320502_5.0028 347/21 

720 Borzyszewo 320502_5.0028 347/15 

721 Borzyszewo 320502_5.0028 347/11 

722 Borzyszewo 320502_5.0028 347/8 

723 Borzyszewo 320502_5.0028 347/4 

724 Borzyszewo 320502_5.0028 347/1 

725 Borzyszewo 320502_5.0028 347/2 

726 Borzyszewo 320502_5.0028 347/3 

727 Borzyszewo 320502_5.0028 342 

728 Borzyszewo 320502_5.0028 167 
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729 Borzyszewo 320502_5.0028 165 

730 Borzyszewo 320502_5.0028 161 

731 Borzyszewo 320502_5.0028 102/1 

732 Borzyszewo 320502_5.0028 102/2 

733 Borzyszewo 320502_5.0028 338/3 

734 Borzyszewo 320502_5.0028 338/1 

735 Borzyszewo 320502_5.0028 338/2 

736 Borzyszewo 320502_5.0028 38 

737 Borzyszewo 320502_5.0028 15 

738 Borzyszewo 320502_5.0028 13/1 

739 Borzyszewo 320502_5.0028 442/1 

740 Borzyszewo 320502_5.0028 442/2 

741 Borzyszewo 320502_5.0028 442/3 

742 Borzyszewo 320502_5.0028 442/4 

743 Borzyszewo 320502_5.0028 442/5 

744 Borzyszewo 320502_5.0028 442/6 

745 Borzyszewo 320502_5.0028 442/7 

746 Borzyszewo 320502_5.0028 332/10 

747 Borzyszewo 320502_5.0028 439/1 

748 Borzyszewo 320502_5.0028 278/2 

749 Borzyszewo 320502_5.0028 284 

750 Borzyszewo 320502_5.0028 256 

751 Borzyszewo 320502_5.0028 440/10 

752 Borzyszewo 320502_5.0028 212/10 

753 Borzyszewo 320502_5.0028 212/35 

754 Borzyszewo 320502_5.0028 212/43 

755 Borzyszewo 320502_5.0028 212/39 

756 Borzyszewo 320502_5.0028 212/40 

757 Borzyszewo 320502_5.0028 212/41 

758 Borzyszewo 320502_5.0028 212/42 

759 Borzyszewo 320502_5.0028 210/2 

760 Borzyszewo 320502_5.0028 358/1 

761 Borzyszewo 320502_5.0028 358/32 

762 Borzyszewo 320502_5.0028 358/6 

763 Borzyszewo 320502_5.0028 358/14 

764 Borzyszewo 320502_5.0028 358/38 

765 Borzyszewo 320502_5.0028 358/37 

766 Borzyszewo 320502_5.0028 358/36 

767 Borzyszewo 320502_5.0028 354 

768 Zagórcze 320502_5.0034 121 

769 Zagórcze 320502_5.0034 120/2 

770 Zagórcze 320502_5.0034 115/1 

771 Zagórcze 320502_5.0034 114 

772 Zagórcze 320502_5.0034 112 

773 Zagórcze 320502_5.0034 111 

774 Zagórcze 320502_5.0034 78 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

775 Zagórcze 320502_5.0034 76/5 

776 Zagórcze 320502_5.0034 137/1 

777 Bagna 320502_5.0036 68/11 

778 Bagna 320502_5.0036 68/10 

779 Bagna 320502_5.0036 68/9 

780 Bagna 320502_5.0036 68/7 

781 Bagna 320502_5.0036 68/5 

782 Bagna 320502_5.0036 68/3 

783 Bagna 320502_5.0036 68/2 

784 Bagna 320502_5.0036 88/4 

785 Bagna 320502_5.0036 88/3 

786 Bagna 320502_5.0036 88/1 

787 Bagna 320502_5.0036 60/4 

788 Bagna 320502_5.0036 60/5 

789 Bagna 320502_5.0036 60/11 

790 Bagna 320502_5.0036 66/2 

791 Bagna 320502_5.0036 73/2 

792 Bagna 320502_5.0036 73/1 

793 Konarzewo 320503_2.0008 49/3 

794 Konarzewo 320503_2.0008 51/8 

795 Konarzewo 320503_2.0008 51/30 

796 Konarzewo 320503_2.0008 155/8 

797 Konarzewo 320503_2.0008 155/5 

798 Konarzewo 320503_2.0008 155/1 

799 Konarzewo 320503_2.0008 21/3 

800 Konarzewo 320503_2.0008 21/1 

801 Konarzewo 320503_2.0008 25/5 

802 Konarzewo 320503_2.0008 26/7 

803 Konarzewo 320503_2.0008 44/1 

804 Konarzewo 320503_2.0008 25 

805 Konarzewo 320503_2.0008 30 

806 Cerkwica 320503_2.0013 88/1 

807 Cerkwica 320503_2.0013 88/2 

808 Czaplin Wielki 320503_2.0014 4 

809 Czaplin Wielki 320503_2.0014 30 

810 Czaplin Wielki 320503_2.0014 127 

811 Czaplin Wielki 320503_2.0014 138 

812 Czaplin Wielki 320503_2.0014 160 

813 Czaplin Wielki 320503_2.0014 191 

814 Czaplin Wielki 320503_2.0014 213 

815 Czaplin Wielki 320503_2.0014 255 

816 Czaplin Wielki 320503_2.0014 239 

817 Czaplin Wielki 320503_2.0014 252 

818 Czaplin Wielki 320503_2.0014 261/2 

819 Czaplin Wielki 320503_2.0014 304/2 

820 Czaplin Wielki 320503_2.0014 274 
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821 Czaplin Wielki 320503_2.0014 360/2 

822 Czaplin Wielki 320503_2.0014 361 

823 Czaplin Wielki 320503_2.0014 347 

824 Trzeszyn 320503_2.0015 188/2 

825 Trzeszyn 320503_2.0015 188/12 

826 Trzeszyn 320503_2.0015 188/13 

827 Trzeszyn 320503_2.0015 188/14 

828 Trzeszyn 320503_2.0015 188/3 

829 Trzeszyn 320503_2.0015 188/4 

830 Trzeszyn 320503_2.0015 188/5 

831 Trzeszyn 320503_2.0015 188/6 

832 Trzeszyn 320503_2.0015 188/7 

833 Trzeszyn 320503_2.0015 186 

834 Węgorzyn 320503_2.0016 13/17 

835 Węgorzyn 320503_2.0016 2/6 

836 Węgorzyn 320503_2.0016 6/4 

837 Węgorzyn 320503_2.0016 6/5 

838 Wytok 320504_5.0015 169/1 

839 Wytok 320504_5.0015 172 

840 Wytok 320504_5.0015 197/1 

841 Wytok 320504_5.0015 35 

842 Wytok 320504_5.0015 34/6 

843 Wytok 320504_5.0015 32 

844 Wytok 320504_5.0015 31/1 

845 Wytok 320504_5.0015 40/13 

846 Wytok 320504_5.0015 19/10 

847 Wytok 320504_5.0015 3 

848 Truskolas 320504_5.0016 232/1 

849 Truskolas 320504_5.0016 244/5 

850 Truskolas 320504_5.0016 461 

851 Truskolas 320504_5.0016 84/3 

852 Truskolas 320504_5.0016 284/4 

853 Truskolas 320504_5.0016 460 

854 Truskolas 320504_5.0016 302/1 

855 Truskolas 320504_5.0016 301/1 

856 Truskolas 320504_5.0016 212/2 

857 Truskolas 320504_5.0016 211/1 

858 Truskolas 320504_5.0016 182/1 

859 Truskolas 320504_5.0016 154/2 

860 Truskolas 320504_5.0016 159/1 

861 Truskolas 320504_5.0016 162/1 

862 Truskolas 320504_5.0016 205 

863 Truskolas 320504_5.0016 443 

864 Lisowo 320504_5.0030 459/6 

865 Lisowo 320504_5.0030 459/3 

866 Lisowo 320504_5.0030 450 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

867 Lisowo 320504_5.0030 36/3 

868 Lisowo 320504_5.0030 9/2 

869 Lisowo 320504_5.0030 9/3 

870 Lisowo 320504_5.0030 11/1 

871 Pogorzelica 320507_2.0007 201 

872 Pogorzelica 320507_2.0007 206 

873 Pogorzelica 320507_2.0007 200/2 

874 Pogorzelica 320507_2.0007 51/2 

875 Pogorzelica 320507_2.0007 50 

876 Pogorzelica 320507_2.0007 49 

877 Pogorzelica 320507_2.0007 48 

878 Pogorzelica 320507_2.0007 47 

879 Pogorzelica 320507_2.0007 36 

880 Pogorzelica 320507_2.0007 35 

881 Pogorzelica 320507_2.0007 34 

882 Pogorzelica 320507_2.0007 33 

883 Pogorzelica 320507_2.0007 32 

884 Trzebiatów -4 320508_4.0004 299 

885 Trzebiatów -4 320508_4.0004 293 

886 Trzebiatów -11 320508_4.0011 12 

887 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1790/2 

888 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1790/1 

889 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1788/1 

890 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1772/4 

891 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1773/1 

892 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1774/1 

893 Trzebiatów -11 320508_4.0011  

894 Brojce 320508_5.0001 73/1 

895 Brojce 320508_5.0001 64 

896 Brojce 320508_5.0001 65/1 

897 Brojce 320508_5.0001 65/2 

898 Brojce 320508_5.0001 35 

899 Brojce 320508_5.0001 18 

900 Brojce 320508_5.0001 17 

901 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 10/7 

902 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 10/6 

903 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 9 

904 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 64 

905 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 58 

906 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 55 

907 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 56 

908 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 49 

909 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 52 

910 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 51 

911 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 46/1 

912 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 413/1 
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913 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 317 

914 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 263 

915 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 264 

916 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 265 

917 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 316/8 

918 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 327 

919 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 316/14 

920 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 316/15 

921 Rogozina 320508_5.0002 7/2 

922 Rogozina 320508_5.0002 14 

923 Rogozina 320508_5.0002 19 

924 Rogozina 320508_5.0002 32/1 

925 Rogozina 320508_5.0002 33 

926 Rogozina 320508_5.0002 30 

927 Rogozina 320508_5.0002 45 

928 Rogozina 320508_5.0002 41 

929 Rogozina 320508_5.0002 68 

930 Rogozina 320508_5.0002 70 

931 Zapolice 320508_5.0003 4 

932 Zapolice 320508_5.0003 12 

933 Zapolice 320508_5.0003 19 

934 Włodarka 320508_5.0004 11/4 

935 Włodarka 320508_5.0004 13 

936 Włodarka 320508_5.0004 8 

937 Włodarka 320508_5.0004 7/2 

938 Włodarka 320508_5.0004 51/3 

939 Włodarka 320508_5.0004 49/2 

940 Włodarka 320508_5.0004 57 

941 Włodarka 320508_5.0004 47/1 

942 Włodarka 320508_5.0004 46/3 

943 Włodarka 320508_5.0004 45/2 

944 Włodarka 320508_5.0004 32/1 

945 Włodarka 320508_5.0004 17 

946 Chełm Gryficki 320508_5.0007 347/3 

947 Chełm Gryficki 320508_5.0007 349/2 

948 Chełm Gryficki 320508_5.0007 93/2 

949 Chełm Gryficki 320508_5.0007 93/3 

950 Chełm Gryficki 320508_5.0007 160/4 

951 Chełm Gryficki 320508_5.0007 178 

952 Chełm Gryficki 320508_5.0007 174 

953 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/11 

954 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/2 

955 Chełm Gryficki 320508_5.0007 378/3 

956 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/4 

957 Chełm Gryficki 320508_5.0007 41/3 

958 Chełm Gryficki 320508_5.0007 44 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

959 Chełm Gryficki 320508_5.0007 47 

960 Chełm Gryficki 320508_5.0007 35 

961 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/14 

962 Chełm Gryficki 320508_5.0007 2 

963 Chełm Gryficki 320508_5.0007 9 

964 Trzebusz 320508_5.0009 624 

965 Roby 320508_5.0010 118 

966 Roby 320508_5.0010 64 

967 Roby 320508_5.0010 69 

968 Roby 320508_5.0010 71 

969 Roby 320508_5.0010 72/1 

970 Roby 320508_5.0010 73 

971 Roby 320508_5.0010 74 

972 Roby 320508_5.0010 75 

973 Roby 320508_5.0010 76 

974 Roby 320508_5.0010 78 

975 Roby 320508_5.0010 79 

976 Roby 320508_5.0010 80 

977 Roby 320508_5.0010 89 

978 Roby 320508_5.0010 86 

979 Roby 320508_5.0010 96/3 

980 Roby 320508_5.0010 96/2 

981 Roby 320508_5.0010 96/1 

982 Roby 320508_5.0010 115/1 

983 Roby 320508_5.0010 116 

984 Roby 320508_5.0010 124 

985 Roby 320508_5.0010 125/2 

986 Roby 320508_5.0010 127 

987 Roby 320508_5.0010 136/4 

988 Roby 320508_5.0010 137 

989 Roby 320508_5.0010 138 

990 Roby 320508_5.0010 147 

991 Roby 320508_5.0010 148/1 

992 Roby 320508_5.0010 150 

993 Bieczyno 320508_5.0011 434/1 

994 Bieczyno 320508_5.0011 437/25 

995 Bieczyno 320508_5.0011 437/24 

996 Bieczyno 320508_5.0011 504 

997 Gorzysław 320508_5.0012 977 

998 Gorzysław 320508_5.0012 500/3 

999 Gorzysław 320508_5.0012 504 

1000 Gorzysław 320508_5.0012 513 

1001 Gorzysław 320508_5.0012 493 

1002 Gorzysław 320508_5.0012 511/1 

1003 Gorzysław 320508_5.0012 419/1 

1004 Gorzysław 320508_5.0012 460 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 83 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1005 Gorzysław 320508_5.0012 458 

1006 Gorzysław 320508_5.0012 455 

1007 Gorzysław 320508_5.0012 453 

1008 Gorzysław 320508_5.0012 452 

1009 Gorzysław 320508_5.0012 442/2 

1010 Gorzysław 320508_5.0012 443/1 

1011 Gorzysław 320508_5.0012 444/2 

1012 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 363 

1013 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 318 

1014 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 309 

1015 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 326 

1016 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 327 

1017 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 328 

1018 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 329 

1019 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 330 

1020 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 331 

1021 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 332 

1022 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 333 

1023 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 334 

1024 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 335 

1025 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 336 

1026 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 337 

1027 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 338 

1028 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 46 

1029 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 47 

1030 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 47 

1031 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 49 

1032 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 50 

1033 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 64 

1034 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 65 

1035 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 66 

1036 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 159 

1037 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 160 

1038 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 166 

1039 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 168 

1040 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 178 

1041 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 177 

1042 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 176 

1043 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 175/3 

1044 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 175/4 

1045 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 174 

1046 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 173 

1047 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 172 

1048 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 99 

1049 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 98 

1050 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 97 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1051 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 96 

1052 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 95 

1053 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 361 

1054 Gosław 320508_5.0014 2/50 

1055 Gosław 320508_5.0014 27 

1056 Gosław 320508_5.0014 28 

1057 Gosław 320508_5.0014 217/2 

1058 Gosław 320508_5.0014 221 

1059 Gosław 320508_5.0014 227/ 

1060 Gosław 320508_5.0014 225 

1061 Gosław 320508_5.0014 208/1 

1062 Paliczyno 320508_5.0015 83/2 

1063 Paliczyno 320508_5.0015 83/3 

1064 Nastazin 320508_5.0018 273 

1065 Nastazin 320508_5.0018 275/1 

1066 Nastazin 320508_5.0018 115/1 

1067 Nastazin 320508_5.0018 277 

1068 Kłodkowo 320508_5.0019 376/4 

1069 Kłodkowo 320508_5.0019 234 

1070 Kłodkowo 320508_5.0019 235 

1071 Kłodkowo 320508_5.0019 256 

1072 Kłodkowo 320508_5.0019 116/1 

1073 Kłodkowo 320508_5.0019 157 

1074 Kłodkowo 320508_5.0019 155 

1075 Kłodkowo 320508_5.0019 149 

1076 Kłodkowo 320508_5.0019 151 

1077 Kłodkowo 320508_5.0019 152 

1078 Wlewo 320508_5.0021 2/3 

1079 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 22 

1080 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 21 

1081 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 20 

1082 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 19 

1083 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 13 

1084 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 12 

1085 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 11 

1086 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 10/2 

1087 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 9/1 

1088 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 10/3 

1089 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 6/5 

1090 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 6/7 

1091 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 379 

1092 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 378 

1093 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 377 

1094 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 376/1 

1095 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 1/107 

1096 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 51/1 
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1097 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 83/1 

1098 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 83/11 

1099 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 114/2 

1100 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 116 

1101 Ramlewo 320803_5.0072 274/2 

1102 Ramlewo 320803_5.0072 273 

1103 Ramlewo 320803_5.0072 139/9 

1104 Ramlewo 320803_5.0072 139/5 

1105 Ramlewo 320803_5.0072 139/4 

1106 Ramlewo 320803_5.0072 141/1 

1107 Ramlewo 320803_5.0072 141/4 

1108 Samowo 320804_2.0049 6/5 

1109 Samowo 320804_2.0049 41913 

1110 Samowo 320804_2.0049 44 

1111 Samowo 320804_2.0049 47 

1112 Samowo 320804_2.0049 230/3 

1113 Jarkowo 320805_2.0055 62 

1114 Jarkowo 320805_2.0055 63 

1115 Jarkowo 320805_2.0055 2 

1116 Jarkowo 320805_2.0055 149 

1117 Jarkowo 320805_2.0055 147 

1118 Jarkowo 320805_2.0055 142 

1119 Jarkowo 320805_2.0055 132 

1120 Jarkowo 320805_2.0055 129 

1121 Jarkowo 320805_2.0055 88 

1122 Jarkowo 320805_2.0055 3/7 

1123 Jarkowo 320805_2.0055 37/2 

1124 Jarkowo 320805_2.0055 38/2 

1125 Jarkowo 320805_2.0055 41/1 

1126 Jarkowo 320805_2.0055 41/2 

1127 Gorawino 320805_2.0056 27/4 

1128 Gorawino 320805_2.0056 115 

1129 Gorawino 320805_2.0056 114 

1130 Gorawino 320805_2.0056 113 

1131 Gorawino 320805_2.0056 108 

1132 Gorawino 320805_2.0056 106 

1133 Gorawino 320805_2.0056 106 

1134 Gorawino 320805_2.0056 102/3 

1135 Gorawino 320805_2.0056 102/2 

1136 Gorawino 320805_2.0056 99/1 

1137 Gorawino 320805_2.0056 97 

1138 Gorawino 320805_2.0056 95 

1139 Gorawino 320805_2.0056 48 

1140 Gorawino 320805_2.0056 17/1 

1141 Gorawino 320805_2.0056 7 

1142 Gorawino 320805_2.0056 11 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1143 Gorawino 320805_2.0056 130 

1144 Gorawino 320805_2.0056 131 

1145 Gorawino 320805_2.0056 132 

1146 Gorawino 320805_2.0056 133 

1147 Gorawino 320805_2.0056 125 

1148 Leszczyn 320805_2.0078 480/1 

1149 Leszczyn 320805_2.0078 479/1 

1150 Leszczyn 320805_2.0078 478 

1151 Leszczyn 320805_2.0078 477 

1152 Leszczyn 320805_2.0078 290 

1153 Leszczyn 320805_2.0078 197/4 

1154 Leszczyn 320805_2.0078 291 

1155 Leszczyn 320805_2.0078 280 

1156 Leszczyn 320805_2.0078 286/1 

1157 Rymań 320805_2.0079 36 

1158 Rymań 320805_2.0079 37 

1159 Rymań 320805_2.0079 419 

1160 Rymań 320805_2.0079 61 

1161 Rymań 320805_2.0079 65 

1162 Rymań 320805_2.0079 472/3 

1163 Rymań 320805_2.0079 94 

1164 Rymań 320805_2.0079 105/1 

1165 Rymań 320805_2.0079 474/9 

1166 Białokury 320806_2.0057 178 

1167 Białokury 320806_2.0057 177 

1168 Białokury 320806_2.0057 175/1 

1169 Białokury 320806_2.0057 145/2 

1170 Białokury 320806_2.0057 174/1 

1171 Białokury 320806_2.0057 174/2 

1172 Białokury 320806_2.0057 173/2 

1173 Białokury 320806_2.0057 193/44 

1174 Białokury 320806_2.0057 394/2 

1175 Białokury 320806_2.0057 187/1 

1176 Białokury 320806_2.0057 392/5 

1177 Białokury 320806_2.0057 393/1 

1178 Białokury 320806_2.0057 262/30 

1179 Białokury 320806_2.0057 274/1 

1180 Białokury 320806_2.0057 257/1 

1181 Białokury 320806_2.0057 403/3 

1182 Białokury 320806_2.0057 412/4 

1183 Sątyrz 321402_5.0012 14/10 

1184 Sątyrz 321402_5.0012 14/1 

1185 Sątyrz 321402_5.0012 14/9 

1186 Sątyrz 321402_5.0012 10/1 

1187 Sątyrz 321402_5.0012 3/4 

1188 Sątyrz 321402_5.0012 3/7 
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1189 Sątyrz 321402_5.0012 108 

1190 Sątyrz 321402_5.0012 91 

1191 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 64/1 

1192 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 38 

1193 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 228 

1194 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 244/15 

1195 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 242/1 

1196 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 240 

1197 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 23/1 

1198 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 24/3 

1199 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 232 

1200 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 230 

1201 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 192/1 

1202 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 264 

1203 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 17 

1204 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 129 

1205 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 275/2 

1206 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 136/2 

1207 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 136/5 

1208 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 141/2 

1209 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 141/6 

1210 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 144/1 

1211 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 161/2 

1212 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 257 

1213 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 256 

1214 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 10 

1215 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 11 

1216 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 12 

1217 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 27 

1218 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 26 

1219 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 25 

1220 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 24 

1221 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 23/2 

1222 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 23/1 

1223 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 22/1 

1224 Miasto Ińsko 321405_4.0001 409/2 

1225 Miasto Ińsko 321405_4.0001 410/2 

1226 Ciemnik 321405_5.0001 248 

1227 Ciemnik 321405_5.0001 725 

1228 Ciemnik 321405_5.0001 727 

1229 Ciemnik 321405_5.0001 729 

1230 Granica 321405_5.0003 62/3 

1231 Granica 321405_5.0003 58/1 

1232 Granica 321405_5.0003 4 

1233 Granica 321405_5.0003 47 

1234 Granica 321405_5.0003 49 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1235 Granica 321405_5.0003 316 

1236 Granica 321405_5.0003 23/1 

1237 Granica 321405_5.0003 23/3 

1238 Granica 321405_5.0003 20 

1239 Granica 321405_5.0003 13/2 

1240 Storkowo 321405_5.0006 239/6 

1241 Storkowo 321405_5.0006 243 

1242 Storkowo 321405_5.0006 242 

1243 Storkowo 321405_5.0006 241/2 

1244 Storkowo 321405_5.0006 241/1 

1245 Storkowo 321405_5.0006 413/2 

1246 Storkowo 321405_5.0006 407/3 

1247 Storkowo 321405_5.0006 417/5 

1248 Storkowo 321405_5.0006 305/1 

1249 Storkowo 321405_5.0006 131/1 

1250 Storkowo 321405_5.0006 133 

1251 Storkowo 321405_5.0006 137 

1252 Storkowo 321405_5.0006 138 

1253 Storkowo 321405_5.0006 140 

1254 Storkowo 321405_5.0006 142 

1255 Storkowo 321405_5.0006 143 

1256 Storkowo 321405_5.0006 144 

1257 Storkowo 321405_5.0006 147 

1258 Storkowo 321405_5.0006 149 

1259 Storkowo 321405_5.0006 150 

1260 Storkowo 321405_5.0006 154/4 

1261 Storkowo 321405_5.0006 155 

1262 Storkowo 321405_5.0006 156 

1263 Storkowo 321405_5.0006 158 

1264 Storkowo 321405_5.0006 88 

1265 Storkowo 321405_5.0006 86/1 

1266 Storkowo 321405_5.0006 86/4 

1267 Storkowo 321405_5.0006 302 

1268 Storkowo 321405_5.0006 301 

1269 Storkowo 321405_5.0006 300 

1270 Storkowo 321405_5.0006 37 

1271 Storkowo 321405_5.0006 298/3 

1272 Storkowo 321405_5.0006 379/1 

1273 Storkowo 321405_5.0006 380 

1274 Storkowo 321405_5.0006 381/1 

1275 Storkowo 321405_5.0006 382/1 

1276 Storkowo 321405_5.0006 383/1 

1277 Storkowo 321405_5.0006 383/2 

1278 Studnica 321405_5.0007 95 

1279 Studnica 321405_5.0007 79/1 

1280 Studnica 321405_5.0007 73/4 
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1281 Studnica 321405_5.0007 423 

1282 Ścienne 321405_5.0008 392/4 

1283 Ścienne 321405_5.0008 393/1 

1284 Ścienne 321405_5.0008 386/2 

1285 Ścienne 321405_5.0008 9/3 

1286 Ścienne 321405_5.0008 288 

1287 Wierzchucice 321405_5.0009 391 

1288 Wierzchucice 321405_5.0009 94/2 

1289 Karsibór 321602_2.0075 663/1 

1290 Karsibór 321602_2.0075 664/1 

1291 Łęgi 321603_5.0058 1/1 

1292 Łęgi 321603_5.0058 3/2 

1293 Łęgi 321603_5.0058 5/13 

1294 Łęgi 321603_5.0058 418 

1295 Łęgi 321603_5.0058 417 

1296 Redło 321603_5.0060 108/2 

1297 Redło 321603_5.0060 108/3 

1298 Redło 321603_5.0060 108/4 

1299 Redło 321603_5.0060 108/5 

1300 Redło 321603_5.0060 108/6 

1301 Redło 321603_5.0060 108/7 

1302 Redło 321603_5.0060 108/33 

1303 Redło 321603_5.0060 108/64 

1304 Redło 321603_5.0060 108/62 

1305 Redło 321603_5.0060 108/83 

1306 Redło 321603_5.0060 137 

1307 Redło 321603_5.0060 255/7 

1308 Redło 321603_5.0060 248/16 

1309 Borkowo 321603_5.0078 428/6 

1310 Borkowo 321603_5.0078 428/11 

1311 Borkowo 321603_5.0078 428/12 

1312 Borkowo 321603_5.0078 6/26 

1313 Borkowo 321603_5.0078 432/5 

1314 Borkowo 321603_5.0078 166/4 

1315 Borkowo 321603_5.0078 529/4 

1316 Borkowo 321603_5.0078 166/4 

1317 Branowo 321603_5.0081 543 

1318 Branowo 321603_5.0081 548 

1319 Branowo 321603_5.0081 547 

1320 Branowo 321603_5.0081 8 

1321 Branowo 321603_5.0081 101 

1322 Branowo 321603_5.0081 52/1 

1323 Branowo 321603_5.0081 52/2 

1324 Branowo 321603_5.0081 51 

1325 Branowo 321603_5.0081 55 

1326 Branowo 321603_5.0081 57 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1327 Branowo 321603_5.0081 60/1 

1328 Branowo 321603_5.0081 18/1 

1329 Branowo 321603_5.0081 60/2 

1330 Branowo 321603_5.0081 485 

1331 Nowe Resko 321603_5.0085 495 

1332 Nowe Resko 321603_5.0085 505 

1333 Nowe Resko 321603_5.0085 74 

1334 Nowe Resko 321603_5.0085 73 

1335 Nowe Resko 321603_5.0085 80/6 

1336 Nowe Resko 321603_5.0085 80/5 

1337 Nowe Resko 321603_5.0085 76/4 

1338 Nowe Resko 321603_5.0085 82 

1339 Nielep 321604_2.0038 214 

1340 Nielep 321604_2.0038 126 

1341 Nielep 321604_2.0038 115 

1342 Nielep 321604_2.0038 139/3 

1343 Nielep 321604_2.0038 139/2 

1344 Nielep 321604_2.0038 101 

1345 Nielep 321604_2.0038 98 

1346 Nielep 321604_2.0038 441 

1347 Nielep 321604_2.0038 440 

1348 Nielep 321604_2.0038 438 

1349 Nielep 321604_2.0038 437 

1350 Nielep 321604_2.0038 449 

1351 Nielep 321604_2.0038 58 

1352 Nielep 321604_2.0038 462 

1353 Nielep 321604_2.0038 461/9 

1354 Dąbrowa Białogardzka 321604_2.0041 59/11 

1355 Role 321604_2.0052 502/1 

1356 Role 321604_2.0052 47/1 

1357 Role 321604_2.0052 46 

1358 Role 321604_2.0052 45 

1359 Role 321604_2.0052 44/3 

1360 Role 321604_2.0052 35/2 

1361 Role 321604_2.0052 34/4 

1362 Role 321604_2.0052 33/2 

1363 Role 321604_2.0052 30/3 

1364 Role 321604_2.0052 79/5 

1365 Role 321604_2.0052 37 

1366 Role 321604_2.0052 74/3 

1367 Role 321604_2.0052 66/1 

1368 Modrzewiec 321604_2.0055 47/7 

1369 Modrzewiec 321604_2.0055 47/8 

1370 Modrzewiec 321604_2.0055 47/9 

1371 Modrzewiec 321604_2.0055 47/10 

1372 Modrzewiec 321604_2.0055 47/11 
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1373 Słowenkowo 321605_2.0001 284/2 

1374 Słowenkowo 321605_2.0001 276/3 

1375 Słowenkowo 321605_2.0001 275/1 

1376 Słowenkowo 321605_2.0001 105/19 

1377 Słowenkowo 321605_2.0001 105/7 

1378 Słowenkowo 321605_2.0001 105/9 

1379 Słowenkowo 321605_2.0001 105/23 

1380 Słowenkowo 321605_2.0001 105/33 

1381 Słowenkowo 321605_2.0001 1 

1382 Słowenkowo 321605_2.0001 61/2 

1383 Słowenkowo 321605_2.0001 298/1 

1384 Słowenkowo 321605_2.0001 298/2 

1385 Słowenkowo 321605_2.0001 100/4 

1386 Stare Ślepce 321605_2.0004 305 

1387 Stare Ślepce 321605_2.0004 315 

1388 Stare Ślepce 321605_2.0004 325 

1389 Stare Ślepce 321605_2.0004 328 

1390 Stare Ślepce 321605_2.0004 334 

1391 Stare Ślepce 321605_2.0004 5 

1392 Stare Ślepce 321605_2.0004 7 

1393 Stare Ślepce 321605_2.0004 8 

1394 Mysłowice 321605_2.0008 93 

1395 Mysłowice 321605_2.0008 119 

1396 Mysłowice 321605_2.0008 160/ 

1397 Mysłowice 321605_2.0008 251 

1398 Mysłowice 321605_2.0008 162 

1399 Mysłowice 321605_2.0008 157/2 

1400 Mysłowice 321605_2.0008 158 

1401 Mysłowice 321605_2.0008 159/1 

1402 Mysłowice 321605_2.0008 159/2 

1403 Mysłowice 321605_2.0008 194 

1404 Mysłowice 321605_2.0008 219 

1405 Mysłowice 321605_2.0008 220 

1406 Mysłowice 321605_2.0008 218/4 

1407 Mysłowice 321605_2.0008 218/5 

1408 Mysłowice 321605_2.0008 62 

1409 Mysłowice 321605_2.0008 64/2 

1410 Mysłowice 321605_2.0008 64/3 

1411 Mysłowice 321605_2.0008 66/6 

1412 Mysłowice 321605_2.0008 273 

1413 Mysłowice 321605_2.0008 68/12 

1414 Mysłowice 321605_2.0008 33/3 

1415 Mysłowice 321605_2.0008 206 

1416 Mysłowice 321605_2.0008 36 

1417 Mysłowice 321605_2.0008 212 

1418 Mysłowice 321605_2.0008 208 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1419 Trzciana 321605_2.0009 368 

1420 Trzciana 321605_2.0009 117/1 

1421 Trzciana 321605_2.0009 12/1 

1422 Trzciana 321605_2.0009 12/2 

1423 Trzciana 321605_2.0009 365 

1424 Trzciana 321605_2.0009 366 

1425 Sławoborze 321605_2.0011 669 

1426 Sławoborze 321605_2.0011 3/11 

1427 Sławoborze 321605_2.0011 58/2 

1428 Sławoborze 321605_2.0011 57/1 

1429 Sławoborze 321605_2.0011 4/5 

1430 Sławoborze 321605_2.0011 3/10 

1431 Sławoborze 321605_2.0011 2/6 

1432 Sławoborze 321605_2.0011 2/5 

1433 Sławoborze 321605_2.0011 5/1 

1434 Sławoborze 321605_2.0011 5 

1435 Sławoborze 321605_2.0011 8 

1436 Sławoborze 321605_2.0011 7 

1437 Biały Zdrój 321605_2.0036 51/1 

1438 Biały Zdrój 321605_2.0036 28 

1439 Biały Zdrój 321605_2.0036 4 

1440 Biały Zdrój 321605_2.0036 103/6 

1441 Biały Zdrój 321605_2.0036 112/2 

1442 Biały Zdrój 321605_2.0036 133 

1443 Biały Zdrój 321605_2.0036 132 

1444 Biały Zdrój 321605_2.0036 131 

1445 Biały Zdrój 321605_2.0036 113 

1446 Biały Zdrój 321605_2.0036 167 

1447 Biały Zdrój 321605_2.0036 160 

1448 Biały Zdrój 321605_2.0036 111 

1449 Kartlewo 321606_2.0020 74 

1450 Kartlewo 321606_2.0020 78 

1451 Kartlewo 321606_2.0020 92 

1452 Kartlewo 321606_2.0020 93 

1453 Kartlewo 321606_2.0020 62 

1454 Kartlewo 321606_2.0020 61/2 

1455 Kartlewo 321606_2.0020 236/1 

1456 Lekowo 321606_2.0022 261 

1457 Lekowo 321606_2.0022 146/14 

1458 Lekowo 321606_2.0022 146/15 

1459 Lekowo 321606_2.0022 148 

1460 Lekowo 321606_2.0022 256 

1461 Lekowo 321606_2.0022 53 

1462 Lekowo 321606_2.0022 107/2 

1463 Lekowo 321606_2.0022 44/4 

1464 Lekowo 321606_2.0022 44/3 
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1465 Lekowo 321606_2.0022 86 

1466 Lekowo 321606_2.0022 85 

1467 Lekowo 321606_2.0022 84 

1468 Lekowo 321606_2.0022 83 

1469 Lekowo 321606_2.0022 82 

1470 Lekowo 321606_2.0022 81 

1471 Lekowo 321606_2.0022 87/2 

1472 Lekowo 321606_2.0022 88 

1473 Lekowo 321606_2.0022 89 

1474 Lekowo 321606_2.0022 90 

1475 Lekowo 321606_2.0022 91 

1476 Lekowo 321606_2.0022 79 

1477 Cieszyno 321606_2.0023 101 

1478 Cieszyno 321606_2.0023 178 

1479 Klępczewo 321606_2.0024 2/27 

1480 Klępczewo 321606_2.0024 264/1 

1481 Bełtno 321606_2.0026 224 

1482 Bełtno 321606_2.0026 248/1 

1483 Bełtno 321606_2.0026 248/2 

1484 Bełtno 321606_2.0026 47 

1485 Bełtno 321606_2.0026 256/2 

1486 Bełtno 321606_2.0026 69 

1487 Bełtno 321606_2.0026 182/1 

1488 Bełtno 321606_2.0026 199 

1489 Bełtno 321606_2.0026 200 

1490 Bełtno 321606_2.0026 201 

1491 Bełtno 321606_2.0026 202 

1492 Bełtno 321606_2.0026 243/3 

1493 Przymiarki 321606_2.0035 3 

1494 Przymiarki 321606_2.0035 4 

1495 Przymiarki 321606_2.0035 5 

1496 Przymiarki 321606_2.0035 7/10 

1497 Przymiarki 321606_2.0035 7/7 

1498 Przymiarki 321606_2.0035 7/9 

1499 Przymiarki 321606_2.0035 10/23 

1500 Przymiarki 321606_2.0035 10/26 

1501 Przymiarki 321606_2.0035 10/27 

1502 Przymiarki 321606_2.0035 10/32 

1503 Przymiarki 321606_2.0035 11/1 

1504 Sława 321606_2.0059 145/4 

1505 Sława 321606_2.0059 147/1 

1506 Sława 321606_2.0059 14 

1507 Sława 321606_2.0059 15 

1508 Sława 321606_2.0059 424 

1509 Sława 321606_2.0059 423/1 

1510 Bierzwnica 321606_5.0080 222/31 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1511 Bierzwnica 321606_5.0080 222/27 

1512 Bierzwnica 321606_5.0080 540 

1513 Krzemienna 321801_5.0004 40 

1514 Krzemienna 321801_5.0004 38/2 

1515 Krzemienna 321801_5.0004 76 

1516 Krzemienna 321801_5.0004 75 

1517 Krzemienna 321801_5.0004 73 

1518 Krzemienna 321801_5.0004 59 

1519 Krzemienna 321801_5.0004 156 

1520 Krzemienna 321801_5.0004 157 

1521 Krzemienna 321801_5.0004 158 

1522 Krzemienna 321801_5.0004 159 

1523 Krzemienna 321801_5.0004 160 

1524 Krzemienna 321801_5.0004 161/2 

1525 Krzemienna 321801_5.0004 161/3 

1526 Krzemienna 321801_5.0004 183 

1527 Krzemienna 321801_5.0004 188 

1528 Krzemienna 321801_5.0004 315 

1529 Krzemienna 321801_5.0004 298 

1530 Krzemienna 321801_5.0004 299 

1531 Anielino 321801_5.0005 98 

1532 Anielino 321801_5.0005 99 

1533 Anielino 321801_5.0005 100 

1534 Anielino 321801_5.0005 103 

1535 Anielino 321801_5.0005 52 

1536 Anielino 321801_5.0005 92 

1537 Grzęzno 321801_5.0007 375 

1538 Grzęzno 321801_5.0007 72 

1539 Grzęzno 321801_5.0007 365 

1540 Grzęzno 321801_5.0007 364 

1541 Grzęzno 321801_5.0007 360 

1542 Grzęzno 321801_5.0007 78/4 

1543 Grzęzno 321801_5.0007 79/1 

1544 Grzęzno 321801_5.0007 80 

1545 Grzęzno 321801_5.0007 173 

1546 Grzęzno 321801_5.0007 206 

1547 Grzęzno 321801_5.0007 208 

1548 Grzęzno 321801_5.0007 343/2 

1549 Grzęzno 321801_5.0007 343/26 

1550 Grzęzno 321801_5.0007 343/45 

1551 Grzęzno 321801_5.0007 343/49 

1552 Grzęzno 321801_5.0007 343/13 

1553 Grzęzno 321801_5.0007 331/29 

1554 Grzęzno 321801_5.0007 334 

1555 Dobropole 321801_5.0008 315 

1556 Dobropole 321801_5.0008 262/4 
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1557 Dobropole 321801_5.0008 278 

1558 Dobropole 321801_5.0008 279 

1559 Dobropole 321801_5.0008 275 

1560 Dobropole 321801_5.0008 293 

1561 Dobropole 321801_5.0008 294 

1562 Dobropole 321801_5.0008 295 

1563 Dobropole 321801_5.0008 296 

1564 Dobropole 321801_5.0008 297 

1565 Dobropole 321801_5.0008 247 

1566 Dobropole 321801_5.0008 248/1 

1567 Dobropole 321801_5.0008 257 

1568 Dobropole 321801_5.0008 259 

1569 Dobropole 321801_5.0008 260 

1570 Dobropole 321801_5.0008 261 

1571 Dobropole 321801_5.0008 343/3 

1572 Dobropole 321801_5.0008 375/17 

1573 Tucze 321801_5.0009 216 

1574 Tucze 321801_5.0009 213 

1575 Tucze 321801_5.0009 207/1 

1576 Tucze 321801_5.0009 201 

1577 Tucze 321801_5.0009 198 

1578 Tucze 321801_5.0009 195/2 

1579 Tucze 321801_5.0009 192/2 

1580 Tucze 321801_5.0009 192/5 

1581 Tucze 321801_5.0009 185 

1582 Tucze 321801_5.0009 183 

1583 Tucze 321801_5.0009 181 

1584 Tucze 321801_5.0009 177 

1585 Tucze 321801_5.0009 172 

1586 Tucze 321801_5.0009 170 

1587 Tucze 321801_5.0009 168 

1588 Tucze 321801_5.0009 157/8 

1589 Tucze 321801_5.0009 1575 

1590 Tucze 321801_5.0009 157/3 

1591 Tucze 321801_5.0009 157/1 

1592 Tucze 321801_5.0009 108 

1593 Tucze 321801_5.0009 106 

1594 Tucze 321801_5.0009 104/2 

1595 Tucze 321801_5.0009 102/2 

1596 Tucze 321801_5.0009 100/2 

1597 Tucze 321801_5.0009 97 

1598 Tucze 321801_5.0009 95/2 

1599 Tucze 321801_5.0009 93/1 

1600 Tucze 321801_5.0009 93/2 

1601 Tucze 321801_5.0009 89 

1602 Tucze 321801_5.0009 85 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1603 Tucze 321801_5.0009 53/1 

1604 Tucze 321801_5.0009 51 

1605 Tucze 321801_5.0009 49 

1606 Tucze 321801_5.0009 47 

1607 Tucze 321801_5.0009 45/3 

1608 Tucze 321801_5.0009 43/2 

1609 Tucze 321801_5.0009 41 

1610 Tucze 321801_5.0009 37/2 

1611 Tucze 321801_5.0009 35 

1612 Tucze 321801_5.0009 33 

1613 Tucze 321801_5.0009 31 

1614 Tucze 321801_5.0009 28 

1615 Tucze 321801_5.0009 26 

1616 Tucze 321801_5.0009 24 

1617 Tucze 321801_5.0009 22 

1618 Tucze 321801_5.0009 67 

1619 Tucze 321801_5.0009 66 

1620 Tucze 321801_5.0009 10 

1621 Tucze 321801_5.0009 9 

1622 Tucze 321801_5.0009 8 

1623 Tucze 321801_5.0009 7 

1624 Tucze 321801_5.0009 6 

1625 Tucze 321801_5.0009 5 

1626 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 307/1 

1627 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 299 

1628 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 300 

1629 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 292 

1630 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 293 

1631 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 302 

1632 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 52 

1633 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 53 

1634 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 64/2 

1635 Dłusko 321805_5.0019 8 

1636 Dłusko 321805_5.0019 46 

1637 Dłusko 321805_5.0019 16 

1638 Sarnikierz 321805_5.0021 372/1 

1639 Sarnikierz 321805_5.0021 98/2 

1640 Sarnikierz 321805_5.0021 95/5 

1641 Sarnikierz 321805_5.0021 95/4 

1642 Wiewiecko 321805_5.0025 64/2 

1643 Ginawa 321805_5.0026 88/4 

1644 Ginawa 321805_5.0026 88/3 

1645 Ginawa 321805_5.0026 319/6 

1646 Ginawa 321805_5.0026 318/2 

1647 Ginawa 321805_5.0026 9/2 
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie z dnia....................2014 r. 

Granice zlewni Regi 
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VII. UZASADNIENIE 

Projekt niniejszego Rozporządzenia ustala Warunki korzystania z wód zlewni Regi i jest częścią 
polityki wodnej Państwa Polskiego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami. Warunki 
ustalone rozporządzeniem, obok Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry i 
Programu wodno-środowiskowego kraju, wpisują się w wymogi Dyrektywy 2000/60/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie gospodarki wodnej tzw. Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz towarzyszących jej dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie 
zlewniowego zarządzanie zasobami wodnymi. 

Celem środowiskowym RDW jest osiągnięcie albo utrzymanie (nie pogorszenie) dobrego stanu 
wód, rozumianego jako dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny w przypadku 
naturalnych JCWP oraz dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny silnie zmienionych i 
sztucznych części wód oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód 
podziemnych (JCWPd).  

Podstawę prawną ustalenia "Warunków korzystania z wód zlewni Regi” stanowi ustawa Prawo 
wodne (art. 113 ust.1, pkt. 5 oraz art. 116). Podstawą merytoryczną do sformułowania projektu 
Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi są dokumenty 
planistyczne – obowiązujący Plan Gospodarowania Wodami (PGW) dla obszaru dorzecza Odry 
(M. P. 2011 r. Nr 49 poz. 549) oraz Program wodnośrodowiskowy kraju (PWŚK). Oba 
dokumenty merytoryczne definiują stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i wyznaczają 
kierunki i rodzaje działań mających na celu osiągnięcie celów RDW. Podstawą do ewaluacji 
spełnienia założeń, dla których ustalane są Warunki… są rozporządzenia Ministra Środowiska: w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 r. Nr 257 poz. 1545), 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1549) oraz w sprawie  
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1550), a także założenie przyjęte w opracowaniu KZGW 
„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych. 

Ustalenie warunków korzystania z wód zlewni Regi poprzedziło ustalenie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Rozporządzenie nr 

3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 014 r. 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego, zwane dalej Rozporządzeniem 3/2014). 

Warunki… po opublikowaniu będą narzędziem prawnym, obowiązującym wszystkich 
użytkowników wód na określonym terenie. Muszą być uwzględniane przez właściwe organy 
administracji samorządowej i rządowej w procedurach administracyjnych związanych z 
planowaniem przestrzennym i udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych, gdyż zgodnie z ustawą 
Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać ustaleń PGW dla dorzecza Odry i 
Warunków korzystania z wód zlewni Regi (art.125, pkt.1 ustawy Prawo wodne). 

Przedłożony projekt rozporządzenia, zgodnie z zakresem określonym w ustawie Prawo wodne, 
ustala priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz wprowadza ograniczenia w zakresie 
korzystania z wód, na zdefiniowanym obszarze zlewni Regi. W toku opracowywania projektu 
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rozporządzenia nie zidentyfikowano natomiast żadnych dodatkowych szczegółowych wymagań 
w zakresie stanu wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych ponad te, które zostały  
określone w Rozporządzeniu nr 3/2014. 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych określono w oparciu o Prawo wodne (art. 2), który 
ustala następującą hierarchię zaspokajania potrzeb wodnych: zapewnienie odpowiedniej ilości i 
jakości wody dla ludności, utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wód 
zależnych, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby produkcji artykułów 
żywnościowych oraz farmaceutycznych, zapewnienie wody dla pozostałych gałęzi przemysłu, 
zaopatrzenie w wodę stawów rybnych, zaopatrzenie w wodę użytków rolnych, zaspokojenie 
potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją oraz tworzenie warunków dla 
energetycznego, transportowego oraz rybackiego korzystania z wód. 

Korzystanie z wód w zlewni Regi powinno odbywać się według wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych, według priorytetów. 
Przy jednakowych priorytetach różnych użytkowników, o korzystaniu z wód powinna 
decydować naturalna lokalizacja użytkowników od źródła do ujścia.  

W zlewni Regi mają zastosowanie priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych zgodne z 
Rozporządzeniem nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Ograniczenia w korzystaniu z wód podzielono na ograniczenia w poborze wód, wprowadzaniu 
ścieków do wód oraz wykonywaniu urządzeń wodnych na ciekach. Wprowadzone ograniczenia 
w zakresie poboru wód wynikają z analizy bilansu ilościowego, we wprowadzaniu ścieków do 
wód z analizy bilansu jakościowego, a w zakresie wykonywania urządzeń wodnych na ciekach z 
uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi wynikających z analizy presji 
antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentów planistycznych, planów, programów i 
opracowań z zakresu gospodarki wodnej. 

Pobór wód 

W zakresie poboru wód ograniczono korzystanie z wód powierzchniowych na cele nowych 
poborów bezzwrotnych na odcinku rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na 
ciekach i urządzeniach wodnych dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku poprzez 
uznanie, że jest to niedopuszczalne. Dla tych samych wód wprowadzono ograniczenia dla już 
istniejących poborów bezzwrotnych, ograniczając je od marca do kwietnia 0,067 m3/s, a od 
czerwca do sierpnia 0,016 m3/s. 

 

Wprowadzanie ścieków do wód 

Wprowadzono ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków. Dotyczą one rzek: Reska Węgorza na odcinku od źródeł do ujścia Golnicy, 
Sąpólna, Ukleja na odcinku od źródeł do ujścia Dobrzenicy oraz dopływających do nich cieków i 
urządzeń wodnych, a także cieków i urządzeń wodnych dopływających do jezior: Dłusko, 
Woświn, Mielno i Okrzeja. Jednocześnie uwarunkowano możliwość wprowadzania ścieków z 
istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków do wód powierzchniowych 
wymienionych powyżej, koniecznością nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości 
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fosforu ogólnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45, ust. 1. pkt 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Z ograniczeń dotyczących wprowadzania ścieków, 
wyłączono oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz oczyszczone ścieki pochodzące ze 
stacji uzdatniania wody. Dopuszczenie tych wyjątków nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości 
wód oraz wpłynie na zwiększenie zasilania poziomów wodonośnych. 

 

Wykonywanie urządzeń wodnych na ciekach 

Wykonywanie nowych budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia retencji wód w 
zlewni Regi, dla odtworzenia ekosystemów wodnych i dolinnych bezpośrednio od wód 
zależnych bez wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb ograniczono 
następującymi warunkami: zapewnienie niezależnie od przepływu nie większej niż 0,3 m 
różnicy pomiędzy rzędnymi wody górnej i wody dolnej oraz wykonaniem w przelewie budowli 
szczeliny o głębokości 0,45 m w stosunku do rzędnej piętrzenia przy przepływie średni z 
wielolecia, zwanym dalej SSQ, raz o szerokości piętrzenia równej 0,19 m na każdy 0,1 m3/s tego 
przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m. Takie warunkowe zwolnienie z obowiązku wyposażania 
budowli piętrzącej wody jeziora w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb ma na celu 
wsparcie rozwoju małej retencji w zlewni Regi. 

 

Celem ustanowionych warunków korzystania z wód zlewni Regi jest właściwe zabezpieczenie 
potrzeb wodnych człowieka i najwrażliwszych ekosystemów – ekosystemów wodnych i 
bezpośrednio od wód zależnych. Sformułowane w Warunkach… ograniczenia umożliwią 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów dolinnych i wodnych Regi i jej dopływów, co 
powinno w konsekwencji doprowadzić do poprawy stan/potencjału ekologicznego nie tylko w 
JCWP zlewni tej rzeki. 
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I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE DLA OPRACOWANIA BILANSU 

WODNOGOSPODARCZEGO REGIONU WODNEGO REGA I PRZYLEGŁE PRZYMORZE 

I.1. Bilans ilościowy wód powierzchniowych  

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni Regi zastosowano tzw. metodykę 

bilansów wodnogospodarczych. Uwzględnia ona wskazania metodyczne zawarte w 

opracowaniach: 

 „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 

Warszawa, 2008], 

 „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt Warszawa, 

1992]. 

Zakres opracowania obejmuje zlewnię Regi z następującymi kontrolowanymi rzekami (dane 

wodowskazowe aktualne i historyczne): 

rzeka Rega - wod. Golniewo Dolne, wod. Łobez, wod. Resko, wod. Trzebiatów  

rz. Łoźnica - wod. Łobez  

rzeka Reska Węgorza - wod. Węgorzyno, wod. Runowo 

rzeka Brzeźnicka Węgorza - wod. Lesięcin 

rzeka Piaskowa - wod. Żerzyno 

rzeka Ukleja - wod. Mieszewo, wod. Miłogoszcz 

rzeka Sąpólna - wod. Kulice, wod. Siwkowice 

rzeka Dobra - wod. Jarchlino 

rzeka Rekowa - wod. Płoty  

rzeka Gardominka - wod. Gardomino  

rzeka Lubieszowa - wod. Brojce 

rzeka Mołstowa - wod. Bielikowo 
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Rys. I. 1. Mapa hydrograficzna zlewni Regi. 
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Ilościowy bilans wodnogospodarczy obejmuje ilościowy stan zasobów wód powierzchniowych z 

określeniem udziału w nich zasobów dyspozycyjnych, a jego celem jest  przygotowanie podstaw 

do określenia możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników wód powierzchniowych zlewni 

Regi. Zastosowana metodyka umożliwia obliczenia dynamicznego bilansu ilościowego. 

Założony cel osiągnięto przez: 

 ustalenie aktualnych i prognozowanych potrzeb użytkowników wód, 

 opracowanie dekadowych bilansów wodnogospodarczych, 

 określenie wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, 

 analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla założonej gwarancji wystąpienia, 

 analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla wyznaczonego przepływu 

nienaruszalnego. 

Ilościowa ocena zasobów wodnych w zlewni obejmuje: 

 podstawy hydrologiczne i hydrograficzne bilansów wodnogospodarczych, 

 analizę użytkowania wód powierzchniowych,  

 obliczenie przepływu nienaruszalnego,  

 obliczenie tzw. przepływów naturalnych, 

 dekadowe ilościowe bilanse wodnogospodarcze dla założonej gwarancji 

wystąpienia, 

 obliczenia zasobów dyspozycyjnych zwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla przyjętego przepływu nienaruszalnego, 

 obliczenia zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla przyjętego przepływu nienaruszalnego. 

Podstawowe założenia metodyczne: 

 podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

dekadowych, średnich miesięcznych i średnich rocznych w przekrojach wodowskazowych 

zlewni Regi,  

 obliczenia wykonano na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia 1983 – 2012, dane 

hydrologiczne powinny spełniać warunek ciągłości (brak przerw w obserwacjach) i 

synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla wszystkich wodowskazów). 

Dostępny zasób danych wodowskazowych posiadał zróżnicowany zakres czasowy. W celu 

uzyskania jednorodności ciągów opracowano krzywe regresji (związki wodowskazowe) 

między wybranymi przekrojami wodowskazowymi, 

 podstawę hydrograficzną do obliczeń (kilometraż, powierzchnie zlewni) stanowi cyfrowa 

mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

 obliczenia bilansowe przeprowadzono na wszystkich rzekach kontrolowanych, 
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 w zlewni Regi obliczenia bilansowe wykonano dla rzek: Rega, Łoźnica, Reska Węgorza, 

Brzeźnicka Węgorza, Piaskowa, Ukleja, Sąpólna, Dobra, Rekowa, Gardominka, Lubieszowa i 

Mołstowa, 

 dane o wielkościach poborów wody i zrzutów ścieków opracowano na podstawie bazy 

zleceniodawcy,  

 użytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględniono w postaci sumarycznej ilości 

poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników zlokalizowanych na rzekach 

niekontrolowanych w przekroju ujścia tych rzek do recypienta, 

 obliczenia bilansowe przeprowadzono w wyznaczonych przekrojach bilansowych, 

obejmujących: węzły hydrometryczne (powyżej i poniżej wszystkich zlokalizowanych 

dopływów), punkty poboru wody (w tym powyżej i poniżej poboru), punkty zrzutu wody (w 

tym powyżej i poniżej zrzutu), przekroje wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, 

wybrane obiekty hydrotechniczne, granice jednolitych części wód, koniec rzeki (ujście), 

 dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczono dla każdej dekady 

na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

 wprowadzono pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc takiego 

teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na jego 

wielkość. W tym celu konieczne było oczyszczenie przepływów obserwowanych w 

przekrojach wodowskazowych o oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości 

zrzutów i dodanie wielkości poborów wody. W procesie naturalizacji uwzględnieni zostali 

wszyscy użytkownicy zlewni zlokalizowani powyżej analizowanego przekroju 

wodowskazowego. Sprawdzeni i zweryfikowani zostali użytkownicy w każdym roku 

analizowanego wielolecia, uwzględniając użytkowanie w tych latach, w których dany 

użytkownik faktycznie funkcjonował, zgodnie z otrzymanymi od zleceniodawcy bazami 

danych. Po ostatecznej weryfikacji użytkowników zablokowano procedurę obliczeniową 

przepływów naturalnych w opcji symulowania zmian użytkowania zasobów wodnych 

(dodawanie, usuwanie, modyfikacja użytkownika), tzn. obliczony przepływ naturalny jest 

stały i niezmienny w profilu podłużnym rzeki, 

 naturalizacja ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach wodowskazowych 

przeprowadzona została dla wszystkich dekad analizowanego wielolecia, 

 wyznaczone zostały średnie dekadowe wartości odpływu jednostkowego dla 

poszczególnych zlewni różnicowych, wykorzystano je do obliczania średnich dekadowych 

wartości przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. Odtworzone w 

przekrojach wodowskazowych przepływy naturalne rozłożone zostały w profilach 

podłużnych rzek współczynnikiem spływu jednostkowego na przekroje bilansowe 

(ekstrapolacja, interpolacja). Przy rozkładaniu obliczonych średnich, naturalnych 

dekadowych wartości natężenia przepływu w profilu podłużnym uwzględniono wielkości 

użytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), przez co odtworzone zostały wartości średniego 

przepływu rzeczywistego dekadowego, dla wszystkich analizowanych przekrojów 

bilansowych, 

 uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych 

przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia stanowiły podstawę do obliczenia 
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wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z ciągu 

wartości średnich dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów odpowiadającej długości 

wielolecia (30 lat: 1983 - 2012). Dla każdego przekroju bilansowego uzyskano przepływy 

gwarantowane rzeczywiste o przyjętych poziomach gwarancji, 

 obliczenia wykonane zostały dla przyjętych poziomów gwarancji: 50%, 70%, 90%, 95%, 

 za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód powierzchniowych, 

uznaje się przepływ nienaruszalny,  

 przepływ nienaruszalny wyznaczony został trzema metodami: (1) w oparciu o kryterium 

hydrobiologiczne i obliczony metodą parametryczną (zgodnie z tzw. metodyką Kostrzewy), 

(2) metodą wskazaną w rozporządzeniu (lub jego projekcie) w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, (3) w oparciu o 

kryterium rybacko – wędkarskie, 

 przepływ nienaruszalny określony został w przekrojach wodowskazowych oraz rozłożony 

współczynnikiem spływu jednostkowego w profilu podłużnym (ekstrapolacja, interpolacja), 

 dla każdego przekroju bilansowego określono gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne 

i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%), 

 zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczono jako różnicę przepływu rzeczywistego 

gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego obliczonego wg przyjętej metody, 

 zasoby dyspozycyjne bezzwrotne pokazują, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z 

danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania 

warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych użytkowników systemu, 

 wyniki bilansowe określają dla każdego przekroju bilansowego przepływy gwarantowane 

rzeczywiste i naturalne dla gwarancji 50%, 70%, 90%, 95% oraz gwarantowane zasoby 

dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%). 

 bilanse dla przepływów gwarantowanych określają możliwość zaspokojenia ilościowych i 

czasowych potrzeb użytkowników na założonym poziomie gwarancji, 

 ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona jest do struktury rzecznej, 

długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby w każdym przekroju 

można było dokonać określenia zasobów dyspozycyjnych o zadanej gwarancji, 

 dla wytypowanych przez Zamawiającego jezior w zlewni Regi obliczone zostały ich zasoby 

dyspozycyjne bezzwrotne, do obliczeń - przy braku obserwacji hydrometrycznych -  

wykorzystano formuły empiryczne. 

Model matematyczny dla symulacji ilościowego rozdziału zasobów wodnych. 

Opracowany został model matematyczny dedykowany dla zlewni Regi. Umożliwia on 

użytkownikowi programu prowadzenie analiz wariantowych oraz uwzględnia obszarową 

strukturę systemu wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację punktów poboru 

wody i zrzutu ścieków, lokalizacja przekrojów do badania jakości wód). Analizy wykonywane są 

z założonym dekadowym krokiem czasowym. 
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Program umożliwia zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów wód powierzchniowych  

przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru wody i zrzutu ścieków), 

modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości poboru wody i zrzutu ścieków), 

likwidację istniejących użytkowników wód. Przy dodawaniu nowych użytkowników na 

dopływach niekontrolowanych aplikacja komputerowa umożliwia sortowanie dodawanych 

użytkowników (przy braku ich kilometrażu) w taki sposób, aby ewentualne zerowanie 

przepływów rzeczywistych (np. w przypadku symulowania dużych poborów wody) odbywało 

się nie losowo, ale zawsze w przekroju ujściowym. Jeśli symulowany pobór wody dla nowego 

użytkownika przekracza przepływ rzeczywisty nastąpi całkowite sczerpanie zasobu dopływu 

niekontrolowanego (wartość przepływu rzeczywistego zostanie wyzerowana). W aplikacji 

pojawi się komunikat o maksymalnym możliwym poborze wody przez użytkownika, nie 

większym od rzeczywistego zasobu dopływu niekontrolowanego.  

Każdorazowa zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową 

wszystkich parametrów w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju bilansowego, w którym 

dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód.  Umożliwia to symulacyjne obliczenia 

bilansowe przy różnych założeniach początkowych: 

 wybór użytkowania (np. brak użytkowania, minimalne użytkowanie, maksymalne 

użytkowanie, stan użytkowania dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi, stan 

aktualny - rzeczywisty użytkowania, prognozowane użytkowanie). 

 wybór przepływu nienaruszalnego, 

 wybór gwarancji czasowej. 

 

I.2. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni Regi zostanie wykonany zgodnie z 

założeniami dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi 

w „Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 

korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Do opracowania bilansu jakościowego wykorzystana zostanie baza danych punktowych źródeł 

zanieczyszczeń z określoną rzeczywistą ilością odprowadzanych ścieków i z pozwoleń 

wodnoprawnych oraz wyniki monitoringu wód prowadzone przez WIOŚ w Szczecinie z lat 2011 

– 2012. 

Bilans jakościowy zostanie wykonany dla rzek w zlewni Regi kontrolowanych hydrologicznie 

(istnieją dane wodowskazowe) i dla których prowadzony jest monitoring jakości, w 

szczególności w przekrojach ujściowych. Są to: Rega i jej dopływy – Reska Węgorza i jej dopływ 

Brzeźnicka Węgorza, Piaskowa, Ukleja i jej dopływ Sąpólna, Rekowa, Gardominka, Lubieszawa 

oraz Mołstowa (Rys. I.2.). 
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Rys. I. 2. Mapa hydrograficzna zlewni rzeki Regi z ciekami kontrolowanymi w PMŚ. 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 

ilościowym i jakościowym) prowadzony będzie w zakresie wskaźników jakości wód i ścieków: 

BZT5, Nog, Pog dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w pozwoleniach 

wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku braku danych z 

pozwoleń wodnoprawnych zakłada się przyjęcie wyżej wymienionych danych z Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz.984 i Dz. U. z 2009 r., 

Nr 27, poz. 169). 

Opracowany zostanie model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń wzdłuż biegu 

rzeki. Podstawę stanowić będą: 

 przepływy roczne o gwarancji występowania 90% uzyskane z modelu bilansu 

ilościowego zlewni, obliczone z ciągu wartości średnich rzeczywistych przepływów 

dekadowych o liczbie wyrazów odpowiadającej ilości dekad w wieloleciu 1983 – 

2012 (30 lat x 36 dekad = 1080),  

 stężenia miarodajne badanych w 2011 - 2012 roku wskaźników zanieczyszczenia 

(BZT5, Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o wartościach przyjętych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 

1545),  
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 użytkowanie wód tzn. wielkości rzeczywiste odprowadzanych ścieków (ilość i skład 

jakościowy, stan na rok 2012 r.), wielkości określone w pozwoleniach 

wodnoprawnych.  

Na podstawie uzyskanych danych zostanie zbilansowany rzeczywisty ładunek zanieczyszczeń 

prowadzony z wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunek dopuszczony warunkami 

pozwolenia wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz ładunek graniczny w odniesieniu 

do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne analizowanych stężeń BZT5, Nog, Pog zgodnie z 

załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, przy 

założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych – 

wyznaczonych w bilansie rzeczywistym, policzony zostanie ładunek całkowity jaki prowadzony 

byłby z wodami cieków. Ponadto policzone zostaną stężenia analizowanych zanieczyszczeń w 

przekrojach monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

Bilans jakościowy przeprowadzony zostanie w profilach podłużnych rzek przyjmując 

następujące węzłowe przekroje bilansowe: 

 źródła oraz ujście, 

 miejsca ujść dopływów (powyżej i poniżej), 

 miejsca poborów wód i zrzutu ścieków, 

 przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

 miejsca wybranych budowli hydrotechnicznych, 

zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

Wyniki analiz bilansowych określą dla każdego przekroju bilansowego analizowanego cieku 

wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z przekroju, 

wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzącego ze zlewni różnicowej, 

oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków punktowych, ładunków obszarowych 

i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w odniesieniu do stanu 

dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). W przypadku gdy 

wielkość prowadzonego ładunku przekraczać będzie wartość dopuszczalną dla stanu dobrego 

zostanie obliczona wielkość ładunku, o którą należy zredukować ładunek wprowadzany w 

analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego. 

Prezentacją graficzną dokonanych bilansów jakościowych dla Regi i jej dopływów będą profile 

hydrochemiczne ładunków i stężeń analizowanych wskaźników zanieczyszczenia oraz 

chłonność wzdłuż biegu rzeki.  

Symulacja zmian jakości wód wynikająca ze zmian użytkowania wód możliwa będzie jedynie w 

bilansie opartym na pozwoleniach wodnoprawnych. 
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I.3. Bilans ilościowy wód podziemnych  

Wydzielenie obszarów bilansowych wód podziemnych  

Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych zlewni rzeki 

Regi sporządzono zgodnie z wymaganiami RZGW Szczecin, zawartymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), w oparciu o następujące opracowania:  

 Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunków korzystania z wód zlewni, Pracowania Gospodarki Wodnej  „PRO-WODA”, 

Warszawa, 2008 r.  

 Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych, Hydroprojekt, Warszawa, 

1992r.  

 Opracowanie metodyki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych z 

uwzględnieniem oddziaływania z wodami powierzchniowymi – zadanie  2.07 (PIG-

PIB, Warszawa, 2008)  

 Herbich P., Metodyka ustalania zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania z określona gwarancją i zestawienia bilansu 

wodnogospodarczego wód podziemnych wraz z określeniem wpływu ich 

zagospodarowania na wody powierzchniowe zlewni Iny. Warszawa, 2009. 

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi  

Dodatkowo uwzględniono wytyczne zawarte w wydanej przez Ministerstwo Środowiska w 2013 

r. „Metodyce określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z 

uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów gospodarczych – Poradnik metodyczny”.  

Wynikające z tych opracowań zalecenia poddane zostały szczegółowej analizie i weryfikacji pod 

względem ich aktualności i możliwości zastosowania w lokalnych warunkach zlewni Regi (Rega i 

Przymorze), z uwzględnieniem dostępności danych oraz oczekiwań Zamawiającego. Zmiany 

będące wynikiem przeprowadzonych analiz i weryfikacji zostały przedstawione w kolejnych 

etapach pracy i zaprezentowane Zamawiającemu podczas spotkań koordynacyjnych i roboczych 

kontaktów.  

Na potrzeby opracowania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi (Rega i 

przyległe Przymorze) przeprowadzona została kwerenda i analiza dokumentacji 

hydrogeologicznych, pod kątem uwarunkowań i ograniczeń w zakresie korzystania z zasobów 

wód podziemnych w całym obszarze zasobowym oraz w układzie wydzielonych (istniejących) 

rejonów wodnogospodarczych.  

Aktualnie funkcjonuje kilka podziałów zlewni Regi na jednostki zasobowe wód podziemnych i 

rejony wodno-gospodarcze, różniących się między sobą wielkością powierzchni wydzielonych 

jednostek oraz przebiegiem granic. Są to podziały zastosowane m. in. w: 

 Bilansie wodnogospodarczym zlewni Regi i Przymorza, część I, Dokumentacja 

hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych zlewni Regi i Przymorza. 

HYDROCONSULT, 1996. 
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 Wydzieleniu rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 

zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju, Region wodny Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego,  obszar działalności RZGW w Szczecinie.  Podział na rejony 

wodno-gospodarcze. Państwowy Instytut Geologiczny (PSH), Warszawa, 2007.   

 Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód podziemnych możliwych do 

zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu wodnogospodarczego w rejonach 

wodnogospodarczych z ustaleniem wpływu zagospodarowania wód podziemnych na 

zmiany zasobów wód powierzchniowych. Hydroconsult, Warszawa 2011. 

Do obliczeń i analiz bilansowych przyjęto podział obszaru zasobowego na 7 rejonów wodno-

gospodarczych: 

 A – Obszar Przymorski, 

 B – Dolna Rega, 

 C – Mołstowa, 

 D – Środkowa Rega, 

 E - Sąpólna, Ukleja, 

 F – Węgorza, Rega, 

 G – Górna Rega.  

Taki podział wynika głównie z przesłanek hydrologicznych, ale także z hydrogeologicznych 

(hydrodynamicznych) i jest zgodny z wyżej wymienionymi opracowaniami zasobowymi.  Należy 

jednak jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że istnieją niespójności pomiędzy poszczególnymi 

wydzieleniami w zakresie przebiegu granic, powierzchni jednostek oraz zasobów 

jednostkowych w ich obrębie. Analiza map z poszczególnych opracowań wskazuje, że 

najbardziej uzasadnionym i optymalnym z hydrologicznego oraz hydrogeologicznego punktu 

widzenia jest zastosowanie podziału na rejony wodnogospodarcze według wydzieleń z 2008 r. 

(opracowanie 2007 r.). Zastosowanie tego podziału jest również zgodne z ustaleniami 

pierwszego spotkania koordynacyjnego odbytego w dniu 29.04.2014 (notatka ze spotkania). 

Wobec powyższego, ostatecznie do analiz bilansowych przyjęto podział według wydzieleń z 

2008 r.  

W trakcie realizacji prac nad bilansem przeprowadzono w trybie roboczym próbę wydzielenia 

dwóch podrejonów w rejonie A - Obszar Przymorski , biorąc pod uwagę specyfikę warunków 

hydrogeologicznych a strefie bezpośredniego sąsiedztwa z Bałtykiem oraz względnie dużą 

koncentrację poboru wód (zwłaszcza w sezonie letnim) w strefie przymorskiej. Robocza analiza 

wykazała, że nie występują tam deficyty zasobowe. Ponadto: rejon wodnogospodarczy A - 

Obszar Przymorski  jest najmniejszym rejonem w zlewni Regi - 195 km2, znajduje się tam tylko 

19 ujęć, a niekorzystna statystyka wykorzystania zasobów (na tle pozostałych rejonów) wynika 

z pracy jednego dużego ujęcia - Trzebiatów, którego zasoby eksploatacyjne to prawie połowa 

zasobów całego rejonu. Brak jest też jednoznacznych przesłanek hydrostrukturalnych dla 

takiego podziału. Ostatecznie autorzy opracowania zdecydowali się na podział obszaru 

zasobowego na 7 rejonów wodno-gospodarczych, zgodnie ze wstępnymi założeniami.  
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Ocena dostępnych zasobów dyspozycyjnych 

Jako punkt wyjścia do oceny dostępnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w regionie 

bilansowym Rega i Przyległe Przymorze przyjęto zasoby wyznaczone w ramach Dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Regi i Przymorza 

(HYDROCONSULT, 1996). W opracowaniu tym zostały ustalone zasoby dyspozycyjne dla całego 

systemu wodonośnego Regi i Przymorza, tj. dla poziomów wodonośnych czwartorzędu, 

trzeciorzędowych (w peryferyjnej części zbiornika mioceńskiego), kredowych i  jurajskich. 

Wynoszą one Qd= 20 830 m3/h (499 920 m3/d) dla obszaru zlewni o powierzchni 2 860 km2. 

Moduł zasobów dyspozycyjnych dla całego obszaru bilansowego wynosi  2,023l/s km2 , tj. 174,8 

m3/d km2. 

 

 

Rys. I. 3. Podział Zlewni Regi i przymorza na rejony bilansowe (wg dokumentacji Hydroconsult, 1996). 
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Tabela I. 3. 1. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne w jednostkach bilansowych zlewni Regi i Przymorza (wg dokumentacji 
Hydroconsult, 1996). 

Rejon bilansowy 
Powierzchnia 

[km2] 

Zasoby 

odnawialne  

Qo [m3/d] 

Moduł 

zasobów 

odnawial-

nych 

MQo 

[m3/d km2] 

Zasoby 

dyspozycyjne 

Qd [m3/d] 

Moduł zasobów 

dyspozycyjnych 

MQd 

[m3/d km2] 

A Obszar przymorski 159 14 568 91,62 9 936 62,49 

B Dolna Rega, 298,8 31 440 105,22 25 776 86,27 

C Mołstowa, 364,5 91 824 251,92 72 024 197,60 

D Środkowa Rega, 319,6 46 968 146,96 35784 111,96 

E Sąpólna, Ukleja, 453,2 92 424 203,94 72 960 160,99 

F Węgorza, Rega 655,8 202 944 309,46 154 680 236,05 

G Górna Rega 609,1 168 288 276,29 128 760 211,39 

System wodonośny Regi 

i Przymorza 
2 860 648 456 226,73 499 920 174,80 

 

Ustalone w dokumentacji zasoby zostały przyjęte oraz zatwierdzone przez Komisję 

Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska (decyzja Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10.01.1997 r., znak: KDH2/013/6022/97) 

i figurują jako obowiązujące w krajowej bazie zasobów dyspozycyjnych (Mapa 

perspektywicznych i dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w regionach wodnych – zał. 1 

do „Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej” (raport końcowy). PIG, Warszawa 2003).  

Dokumentacja zasobowa z 1996 r. nie posiada przestrzennej bazy danych, stąd granice 

wydzielonych jednostek zasobowych oraz ich powierzchnie są nieprecyzyjne. Zasoby 

odnawialne oraz dyspozycyjne wód podziemnych zostały zatem w wydzielonych jednostkach 

przeliczone na wartości modułowe i odniesione do powierzchni, wg wspomnianego wyżej 

podziału z 2008 r. – przyjętego do dalszych analiz bilansowych.  

Tak więc, dla potrzeb niniejszego opracowania zostały przyjęte rejony wodno-gospodarcze od A 

do G, wg podziału z 2008 r., które oparto głównie o podział hydrograficzny dorzecza wg IMGW z 

2005 r., z uwzględnieniem  przekrojów  zamykających  (wodowskazów). Poza strefą 

przymorską, granice wydzielonych rejonów nawiązują również do podziału zastosowanego w 

dokumentacji Hydroconsult  z 1996 r.  
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Rys. I. 4. Przyjęty do bilansu podział regionu bilansowego Rega i Przyległe Przymorze na rejony wodno-
gospodarcze (wg wydzieleń 2008). Objaśnienia: A-G rejony wodnogospodoracze (A – Obszar Przymorski, B – 
Dolna Rega, C – Mołstowa, D – Środkowa Rega, E - Sąpólna, Ukleja, F – Węgorza, Rega, G – Górna Rega),  
podświetlone na niebiesko liczby - powierzchnie rejonów wodnogospodarczych wygenerowane w systemie GIS, 
w [m2]. 
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Tabela I. 3. 2. Przeliczone zasoby odnawialne i dyspozycyjne w przyjętych do bilansu rejonach wodno-gospodarczych zlewni 
Regi i Przymorza (S-XII), wg wydzieleń 2008. 

Rejon bilansowy 
Powierzchnia 

[km2] 

Zasoby 
odnawialne 

 Qo 

 [m3/d] 

Moduł 
zasobów 

odnawialnych 

MQo 

[m3/d km2] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

Qd [m3/d] 

Moduł zasobów 
dyspozycyjnych 

MQd 

[m3/d km2] 

A Obszar przymorski 

195,88 

159,0 (z A) 

36,88 (z B) 

18 449 

14 568 

3 881 

94,19 

91,62 

105,22 

13 118 

9 936 

3 182 

66,97 

62,49 

86,27 

B Dolna Rega, 250,82 26 391 105,22 21 638 86,27 

C Mołstowa, 372,97 93 958 251,92 73 699 197,60 

D Środkowa Rega, 313,46 46 066 146,96 35 095 111,96 

E Sąpólna, Ukleja, 455,89 92 974 203,94 73 394 160,99 

F Węgorza, Rega 638,89 197 711 309,46 150 810 236,05 

G Górna Rega 611,40 168 924 276,29 129 244 211,39 

System wodonośny Regi 

i Przymorza 
2839,31 644 473 

 

Śr.MQo: 226,98 496 998 Sr.MQd: 175,04 

 

Powierzchnia obszaru bilansowego zlewni Regi i Przymorza, przyjęta do bilansu różni się 

nieznacznie w stosunku do danych z dokumentacji hydrogeologicznej z 1996 r. – wg 

dokumentacji powierzchnia zlewni Regi i Przymorza wynosi 2860 km2, a zgodnie z przyjętym 

podziałem 2 839,6 km2. W związku z powyższym także powierzchnia poszczególnych rejonów 

wodnogospodarczych różni się od podanych w dokumentacji hydrogeologicznej. Rozbieżności te 

występują dla całości obszaru badań, jednak największe różnice dotyczą rejonów A – Obszar 

Przymorski oraz B – Dolna Rega. 

Założenia metodyczne odnośnie bilansu zasobów wód podziemnych 

Bilans wodno-gospodarczy w zakresie wód podziemnych jest zestawieniem porównawczym 

wielkości zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania z poborem wód. 

Wynikiem bilansu jest ocena wielkości rezerw zasobów wód podziemnych  lub ich deficytu.   

Bilans wód podziemnych zlewni Regi (Rega i Przymorze) przeprowadzono w oparciu o 

metodykę przygotowaną przez zespół utworzony w Państwowym Instytucie Geologicznym-

Państwowym Instytucie Badawczym w ramach działalności Państwowej Służby Geologicznej 

(Opracowanie metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem 

oddziaływań z wodami powierzchniowymi, PIG-PIB, Warszawa, 2008).  

Bilans  ten ma za zadanie ustalić rezerwy lub deficyty dostępnych zasobów wód podziemnych w 

regionie bilansowym Rega i przyległe Przymorze, w układzie rejonów wodnogospodarczych, w 

odniesieniu do poboru rzeczywistego w 2012 r. i poboru wynikającego z pozwoleń 

wodnoprawnych. 
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W ramach bilansu ustalono: 

 Zasoby odnawialne Qo dla całego regionu bilansowego oraz w rozbiciu na  rejony 

(zasoby zostały określone na podstawie ocen zawartych w dokumentacji 

Hydroconslult z 1996 r.). 

 Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania Qd (dla całego regionu 

bilansowego oraz w rozbiciu na  rejony (zasoby zostały określone na podstawie ocen 

zawartych w dokumentacji Hydroconslult z 1996 r.). 

 Suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć (Qe) oraz rezerwy (+Qe)  i 

deficyty zasobowe (-Qe) w regionie wodnogospodarczym oraz w wydzielonych 

rejonach. 

 Rzeczywisty pobór (Qrzecz.2012) w oparciu o zestawienia z 2012 r. (udostępnione 

przez Zamawiającego dane o poborach wód podziemnych odnoszą się do stanu 

aktualności na rok 2012). 

 Możliwy pobór potencjalny (Qdsr.2012), wynikający z pozwoleń wodnoprawnych 

(dane z pozwoleń wodnoprawnych, przedstawiane w różnych jednostkach zostały 

przeliczone i ujednolicone do wartości średniodobowego poboru wody Qdśr  - 

również dla ujęć pracujących sezonowo).  

Zgodnie z ustaleniami spotkania koordynacyjnego w dniu 29.04.2014 do analiz bilansowych i 

porównań z zasobami dyspozycyjnymi przyjęto dopuszczalny pobór średni dobowy Qdśr [m3/d], 

wynikający z pozwoleń wodnoprawnych. Dla użytkowników, którzy w pozwoleniach 

wodnoprawnych nie mają określonej tej wielkości, dokonano przeliczeń, uwzględniając 

współczynnik nierównomierności rozbiorów dobowych - Nd. Wartość tego współczynnika dla 

ujęć komunalnych jest przyjmowana najczęściej w granicach ok. 1,5, taką też wartość Nd 

zastosowano do przeliczeń na potrzeby niniejszego bilansu wodno-gospodarczego. Dla ujęć 

pracujących sezonowo uwzględniono dopuszczalne w pozwoleniach pobory w sezonie i poza 

sezonem (ilość dni w sezonie * dopuszczalny pobór średniodobowy w sezonie + ilość dni poza 

sezonem * dopuszczalny pobór średniodobowy poza sezonem/365 dni).  

Podział poboru pomiędzy zlewnie, dla ujęć zlokalizowanych w pobliżu stref wododziałowych 

Dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w pobliżu stref wododziałowych, dla których obszar 

spływu wód do ujęcia przekracza przez strefę wododziałową,  dokonany został podział poboru 

pomiędzy zlewnie, w oparciu o metodykę zaproponowaną przez P. Herbicha w „Metodyce 

ustalania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania z określona gwarancją i 

zestawienia bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych wraz z określeniem wpływu ich 

zagospodarowania na wody powierzchniowe zlewni Iny” - str. 24-26.  Podział poboru został 

dokonany proporcjonalnie do obszaru spływu wód do ujęcia pomiędzy zlewnie, zarówno dla 

poborów rzeczywistych (Qr) jak i możliwych poborów potencjalnych (Qdsr), wynikających z 

pozwoleń wodnoprawnych. Sytuacja taka ma miejsce gdy promień zastępczy Ros obszaru spływu 

wody do ujęcia o poborze Q jest większy od odległości ujęcia od granicy zlewni cząstkowej Yuc: 

im

Q
Ros





       ][km  
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YucRos         ][km  

gdzie:  

im – średnia wieloletnia infiltracja miarodajna do użytkowego poziomu wodonośnego 

eksploatowanego przez ujęcie, ustalona jako średnia w zlewni obejmującej ujęcie [m3/doba x 

km2]. Do obliczeń poboru przyjęto wartość wskaźnika infiltracji w wysokości 228,69 m3/doba x 

km2). 

Q [m3/doba] – pobór wód podziemnych  średni wg stanu, dla którego przeprowadzony jest 

bilans wodnogospodarczy (Qr – pobór rzeczywisty wg stanu na 2012r., Qdsr  - możliwy pobór 

potencjalny, wynikający z pozwolenia wodnoprawnego). 

 
Rys. I. 5. Szkic poglądowy do określania podziału poboru wody przez ujęcia w obszarze spływu wód obejmującym fragmenty 
dwóch jednostek bilansowych (Herbich P., 2009). 

Dla każdego punktu z osobna, znajdującego się w odległości do 1 km od granicy została 

zmierzona odległość od ujęcia do granicy obszaru. Pomiaru dokonano w programie Quantum 

GIS. Uwzględniając wartość średnią infiltracji miarodajnej dla danego obszaru obliczony został 

promień zastępczy Ros obszaru spływu do ujęcia - według metodyki przedstawionej powyżej. Po 

dokonaniu obliczeń można było wykreślić obszar spływu dla każdego z analizowanych ujęć. 

Metodą interpolacji w programie Quantum GIS zostały wyznaczone procentowo obszary spływu 

dla poszczególnych jednostek, i na tej podstawie zostały wyznaczone współczynniki poboru. 

Takie analizy oraz podział poboru zostały przeprowadzone dla wszystkich ujęć znajdujących się 

w sąsiedztwie granic regionu, jak również w sąsiedztwie granic między rejonami. 

Przeprowadzono je także w tzw. strefie buforowej, tj. dla ujęć znajdujących się w innych 

regionach wodnogospodarczych (Ina, Parsęta, Dziwna), a mogących mieć potencjalny wpływ na 

zasoby bilansowanego regionu Regi i Przymorza.  

Metodyka podziału poboru pomiędzy zlewnie, dla ujęć zlokalizowanych w pobliżu stref 

wododziałowych zaproponowana przez P. Herbicha i przedstawiona  w „Metodyce ustalania 

zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania z określona gwarancją i zestawienia 
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bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych wraz z określeniem wpływu ich 

zagospodarowania na wody powierzchniowe zlewni Iny. Warszawa, 2009” zakłada zasilanie ujęć 

wyłącznie z zasilania infiltracyjnego. Tymczasem w wielopoziomowym systemie 

hydrogeologicznym zlewni Regi zasilanie jest o wiele bardziej skomplikowane (dopływy 

lateralne, zasilanie ascenzyjne z podłoża, przesączanie z warstw wyżejległych, okna 

hydrogeologiczne, itp). W rezultacie obliczeń według zaproponowanych w „Metodyce….” 

uzyskuje się obszary wpływu eksploatacji ujęć czasami kilkukrotnie większe od rzeczywistych 

(obserwowanych bądź wynikających z obliczeń zasięgu leja depresji za pomocą klasycznych 

wzorów stosowanych w hydrogeologii). Przykładowo, dla ujęć w Trzbiatowie czy Mrzeżynie, dla 

poborów z pozwoleń wodnoprawnych uzyskuje się nieprawdopodobnie duży zastępczy 

promień Ros = 1,5 – 2,0 km! 

Ocena poboru nierejestrowanego  

Wielkość poboru nieopomiarowanego nie może być określona precyzyjnie, a jedynie 

oszacowana. Pobór nieopomiarowany jest dosyć znaczny, a wynika ze zwykłego korzystania z 

wód podziemnych (niewymagającego pozwolenia wodnoprawnego) oraz pozaprawnego 

korzystania z wód podziemnych. Wielkość poboru nierejestrowanego została oceniona 

szacunkowo. Przy jego ocenie uwzględniono informacje zawartymi w informatorze (publikacji) 

Państwowej Służby Hydrogeologicznej: Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., Struktura poboru 

wód podziemnych w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009. 

Sposób prezentacji wyników bilansu 

Obliczenia zasobowe prowadzono w układzie rejonów wodnogospodarczych jako 

podstawowych elementach podziału do prowadzenia jednolitych bilansów 

wodnogospodarczych. Dla jednostek bilansowych (rejonów) wyniki bilansu zostały obliczone 

poprzez przeliczenie dla każdej bilansowanej jednostki modułu jednostkowego dostępnych 

zasobów wód podziemnych przez powierzchnię,  co stanowi zasoby dyspozycyjne dla 

wydzielonego rejonu, natomiast zagospodarowanie wód ustalono na podstawie zestawienia 

poborów i danych z pozwoleń wodnoprawnych dla każdej jednostki.  

Dla każdego rejonu wodnogospodarczego zaprezentowano stan rezerw wód podziemnych 

(deficytów nie stwierdzono) w formie tabelarycznej oraz na wykresach słupkowych, dla poboru 

rzeczywistego oraz na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. Stan rezerw został również 

zaprezentowany w aplikacji komputerowej, której zarys funkcjonalny oraz instrukcja obsługi 

znajdują się w zakładce „pomoc”.   

Określenie wpływu poboru i zagospodarowania wód podziemnych na przepływ rzeki 

Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe został przeanalizowany 

dla całej zlewni bilansowej (posterunek wodowskazowy zamykający zlewnię w Trzebiatowie). 

W analizie uwzględniono średnie roczne przepływy Regi w okresie bilansowym (2008-2012).   

Do średnich rocznych przepływów, przeliczonych na  jednostki stosowane w bilansie [m3/d] 

odniesiono pobory wód podziemnych w dwóch wariantach: rzeczywistym oraz na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego. W określaniu wpływu poboru na przepływ rzeki dokonano także 

korekty przepływu o zrzut ścieków (w wysokości 25% oraz 75% poboru), który zwiększa 

przepływ w rzece.  Przepływ średni roczny z uwzględnieniem poboru jest zawsze nieco niższy, 

ponieważ pobór wód podziemnych powoduje pobranie wody z systemu wodonośnego. Niweluje 
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ten wpływ zrzut ścieków, który stanowi powrót wody do systemu. Prezentowane wielkości 

odniesiono również do wielkości ustalonego w bilansie i przyjętego przepływu nienaruszalnego 

Qn (rys. I.3.4.)  

 
Rys. I. 6. Wpływ poboru rzeczywistego na przepływ średni roczny na rzece (SQ – przepływ powierchniowy średni roczny, 
SQPpzw – przepływ średni roczny skorygowany o pobór z pozwolenia wodnoprawnego - średniodobowy, SQPpzw S=0,25U - 
przepływ średni roczny skorygowany o pobór z pozwolenia wodnoprawnego – średniodobowy i zrzut ścieków w wysokości 
75% poboru, Qn – przepływ nienaruszalny).  

Ograniczenia w użytkowaniu zasobów wód podziemnych 

W oparciu o analizę dokumentacji hydrogeologicznych oraz ocenę bazującą na wynikach 

opracowywanego bilansu wodno-gospodarczego zostały określone ograniczenia w użytkowaniu 

zasobów wód podziemnych (dla potrzeb osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla 

obszaru bilansowego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry). Ze 

względu na znaczne rezerwy zasobowe w obszarze bilansowym nie ma potrzeby wprowadzania 

zbyt rygorystycznych ograniczeń w zakresie użytkowania wód podziemnych. 

Na podstawie identyfikacji presji i oddziaływań oraz informacji zawartych w analizowanych 

dokumentach planistycznych, a także w dokumentacjach hydrogeologicznych, zostały określone 

założenia do warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi wymagane art. 116 prawa 

wodnego:  

  szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych;  

 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,  

 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub w częściach zlewni  

 niezbędnych  dla  osiągnięcia  tych  celów,  w  szczególności  w  zakresie  poboru wód 

podziemnych.  
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Określone wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni oraz uzasadnienie 

dla ich wprowadzenia i wskazanie obszarów, na których mają posłużą do sformułowania i 

opracowania warunków korzystania z wód zlewni Regi w formie projektu rozporządzenia 

Dyrektora RZGW. 

I.4. Zarys funkcjonalny aplikacji 

Dokument definiuje wstępną koncepcję systemu Bilans Wodno-gospodarczy wód 
powierzchniowych oraz podziemnych dla zlewni Regi.  

 

1. Szczegółowe informacje dot. architektury logicznej 

Docelowy system bazował będzie na następujących komponentach: 

[Aplikacja] 

 .NET 4.5 C# 

 WPF 

 MVVM Galasoft 

 Telerik UI for WPF 

[Baza Danych] 

 Microsoft Access 

 

2. Szczegółowe informacje dot. architektury sprzętowej 

Wymagania sprzętowe/systemowe zdefiniowane dla stacji roboczych: 

 Windows 7 (64-bit) 

 Windows XP 

 

3. Główne założenia modelu 

System umożliwia: 

 przeprowadzanie symulacji bilansu jakościowego, ilościowego wód powierzchniowych 
oraz wód podziemnych, 

 dodawanie/edycję/usuwanie użytkowników wód podziemnych oraz powierzchniowych 

 edytowanie punktów monitoringu, 

 wyświetlanie wszystkich komunikatów, podpowiedzi i innych informacji w języku 
polskim, 

 zmianę paramentów dla generowanych zestawień: 

o bilans ilościowy wód powierzchniowych: 

 metoda obliczania przepływu nienaruszalnego 

 miesiąc 

 dekada 
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 gwarancja, 

o bilans jakościowy wód powierzchniowych: 

 - wskaźnik zanieczyszczenia (BZT5, N, P), 

 wyszukiwanie obiektu na mapie przez zaznaczenie elementu w tabeli (i odwrotnie), 

 symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i 
jakościowy wód powierzchniowych zlewni, 

 symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych, 

 ocena ilości zasobów wód powierzchniowych, ilości zasobów wód podziemnych oraz 
jakości wód powierzchniowych poprzez wykonywanie co najmniej takich operacji: 

o dodawanie i usuwanie użytkowników wód zlewni, 

o zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników wód zlewni, 

o zmianę stężeń zanieczyszczeń w przekrojach bilansowych zlewni będących 
punktami monitoringu jakości wód powierzchniowych. 

 

4. Bilans zasobów wód podziemnych 

System umożliwia wykonanie następujących operacji: 

 dodawanie nowych, edycję oraz usuwanie użytkowników, 

 zmiana parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

 zmiana wielkości dostępnych zasobów wód podziemnych dla rejonów 
wodnogospodarczych, 

 podział poboru wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w strefach wododziałowych 
(pomiędzy rejonami wodnogospodarczymi), 

 uzupełnienie danych wejściowych o dane o poborach z kolejnych lat, z możliwością 
obliczania bilansu na podstawie nowych danych, przy zachowaniu danych archiwalnych z lat 
poprzednich, 

 symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt dostępnych 
zasobów wód podziemnych w rejonie bilansowym Rega i przyległe Przymorze w układzie 
rejonów wodnogospodarczych, 

 tworzenie tabelarycznych zestawień wielkości (liczbowe, procentowe) rezerw lub 
deficytów dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stopnia wykorzystania tych zasobów 
w regionie bilansowym Rega i przyległe Przymorze w układzie rejonów 
wodnogospodarczych i ewentualnych wydzielanych w ich granicach podrejonów 
wodnogospodarczych, 

 tworzenie tabelarycznych zestawień ujęć wód podziemnych w układzie rejonów 
wodnogospodarczych i wydzielonych w ich granicach podrejonów  wodnogospodarczych 
wraz z danymi o lokalizacji (miejscowość, gmina), IKO, użytkowniku, stanie ujęcia (czynne, 
nieczynne, awaryjne, w budowie), sposobie zagospodarowania wód (zaopatrzenie ludności, 
cele socjalne, pobór do produkcji spożywczej lub farmaceutycznej, przemysł, rolnictwo i 
nawodnienia, hodowla, pobór na inne cele), wielkości zatwierdzonych zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia, wydajności poszczególnych studni, wielkości depresji i zasięgu 
oddziaływania studni (promień leja depresji), pozwoleniu wodnoprawnym, wielkości 
poboru, położeniu w strefie wododziałowej wraz z podziałem poboru. 
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5. Bilans wód powierzchniowych 

System umożliwia wykonanie następujących operacji: 

 dodawanie nowych, edycję oraz usuwanie użytkowników, 

 zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

 symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i 
jakościowy wód zlewni, w tym na wielkość zasobów dyspozycyjnych i stężeń zanieczyszczeń 
w przekrojach bilansowych, 

 przeprowadzenie obliczeń bilansowych w warunkach prognozowanych zmian 
klimatycznych, 

 zmiana stężeń zanieczyszczeń w przekrojach bilansowych zlewni będących punktami 
monitoringu jakości wód (dotychczasowymi i planowanymi), 

 sporządzenie wykresów gwarantowanych zasobów, przepływów nienaruszalnych, 
stężeń i ładunków zanieczyszczeń, chłonności rzeki (wymaganego stopnia redukcji 
zanieczyszczeń), 

 tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych w 
zlewni. 

 

6. Interaktywna Mapa 

System udostępnia następującą funkcjonalność związaną z zarządzaniem oraz 

przeglądaniem danych przestrzennych: 

 możliwość prezentowania następujących elementów: 

o rzeczywistego układu sieci opartego o MPHP, 

o podziału zlewniowego, 

o podziału na rejony wodnogospodarcze wód podziemnych   

o podziału administracyjnego, 

o podkładu mapowego, 

o lokalizacji przekrojów bilansowych, 

 możliwość wyszukiwania na podstawie zadanych paramentów, 

 okno legendy, 

 możliwość przybliżania oddalania, przesuwania oraz drukowania mapy, 

 funkcjonalność pozwalająca na identyfikację wskazanego obiektu z mapy w części 
tabelarycznej oraz okna wykresu, i odwrotnie, 

 możliwość tworzenia/edycji danych przestrzennych dla użytkowników 
powierzchniowych oraz podziemnych. 

 

7. Zestawienia tabelaryczne oraz wykresy 

System zapewnia następującą funkcjonalność dotyczącą zestawień tabelarycznych oraz 
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wykresów: 

 możliwość generowania zdefiniowanych raportów do następujących formatów (excel),  

 możliwość wyświetlania siatki pomocniczej, 

 możliwość identyfikacji elementów wykresu przez wyświetlanie „dymków” po 
najechaniu kursorem myszy, 

 możliwość powiększania we wskazanym obszarze (wykresy będą skalowane 
automatycznie, natomiast użytkownik będzie wstanie dowolnie operować zakresem za 
pomocą myszy). 

 

8. Dostępne tematy kolorystyczne 

Aplikacja dostępna jest w wybranym przez Zamawiającego kolorze: 

o Expresion Dark 

 

 

9. Zarys funkcjonalny 

I.4.1. Ekran startowy 

Pierwszą czynnością niezbędną do uruchomienia bilansu jest wskazanie pliku bazy danych. 

Interfejs pozwala na wskazanie odpowiedniego pliku (Microsoft Access). System sprawdza 

poprawności wskazanego pliku, a następnie rozpoczyna procedurę wczytywania danych. W 

zależności od ilości wprowadzonych danych operacja ta może potrwać nawet do kilku minut (w 

jednej ze zlewni ilość danych w poszczególnych tabelach dochodziła nawet do miliona 

rekordów). System na bieżąco wyświetla informację o postępie wczytywania danych. Po 

załadowaniu danych system wyświetla listę załadowanych cieków wodnych (w postaci 

drzewiastej) oraz listę rejonów wodno-gospodarczych. Użytkownik ma możliwość zaznaczania 

jednego z dostępnych obiektów oraz wskazania odpowiedniego modułu bilansu: 

o bilans ilościowy wód powierzchniowych, 

o bilans jakościowy wód powierzchniowych, 

o bilans wód podziemnych. 

Niezależnie od dokonanego wyboru ekran główny każdego z modułów podzielony jest na 3 

główne części: 

o panel wykresu, 

o panel mapy, 

o panel danych tabelarycznych. 
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I.4.2. Bilans ilościowy wód powierzchniowych 

Bilans ilościowy pozwala na tworzenie, edycję oraz usuwanie użytkowników wód 

powierzchniowych oraz edycję punktów monitoringu. Moduł pozwala na dokonywanie obliczeń 

w oparciu o następujące parametry: 

 miesiąc, 

 dekada, 

 współczynnik klimatyczny 

wielkość liczbowa współczynnika klimatycznego, domyślną wartością jest 1 

 przepływ nienaruszalny 

Lista wyboru sposobu obliczania przepływu nienaruszalnego wg : 

o kryterium hydrobiologiczne – metoda Kostrzewy I, 

o kryterium hydrobiologiczne – metoda Kostrzewy II (współczynnik k zgodnie 

z rozporządzeniem nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego), 

o kryterium rybacko-wędkarskie 

Moduł posiada opcję eksportu danych tabelarycznych oraz wykresu do pliku excel. 

W celu ułatwienia identyfikacji elementów profilu bilansowego, poszczególne kategorie są 

oznaczone odpowiednimi kolorami: 

 użytkownicy pobierający wodę z rzeki  

 

 użytkownicy odprowadzający wodę do rzeki  

 

 dopływy 

 

 wodowskazy 

 

 punkty monitoringu na rzece  

 

Podział ten dotyczy również części bilansu jakościowego. 

Bilans ilościowy podzielony jest na 2 zakładki: 

 Bilans rzeczywisty 

Część tabelaryczna bilansu rzeczywistego zawiera następujące kolumny: 
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o Przekrój bilansowy, 

o Km [km] – kilometraż rzeki, 

o Miejscowość, 

o A [km2] - powierzchnia, 

o Qobs [m3] - przepływ obserwowany, 

o i [m3/s] - pobór wody, 

o ∑ i [m3/s] - suma poborów wody, 

o Qnat [m3/s] - przepływ naturalny, 

o Qrz [m3/s] – przepływ rzeczywisty, 

o Qn [m3/s] - przepływ nienaruszalny. 

 Panel wykresów podzielony został na 2 zakładki pozwalające na prezentację 2 

wykresów: 

 Profil rzeki 

Wykres prezentuje następujące wartości dla kilometra rzeki: 

o Przepływ rzeczywisty Qrz 

o Przepływ nienaruszalny Qn 

o Zasób dyspozycyjny Qd 

o Deficyt zasobu dyspozycyjnego 

 

 

[rys. przykładowy wykres] 

 

 Zasób dyspozycyjny (Qd) 

 Wykres prezentuje następujące wartości dla dekady w roku (dla wybranego 

użytkownika): 

o Zasób dyspozycyjny Qd 
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 Bilans dynamiczny 

Część tabelaryczna bilansu rzeczywistego zawiera następujące kolumny: 

o Przekrój bilansowy, 

o Km [km] – kilometraż rzeki, 

o Miejscowość, 

o A [km2] - powierzchnia, 

o QGWrz [m3] - przepływ gwarantowany rzeczywisty, 

o QGWnat [m3/s] - przepływ gwarantowany naturalny, 

o Qn [m3/s] – przepływ nienaruszalny, 

o ZDZ [m3/s] – zasób dyspozycyjny zwrotny, 

o ZDB [m3/s] – zasób dyspozycyjny bezzwrotny. 

 Panel wykresów podzielony został na 2 zakładki pozwalające na prezentację 2 wykresów: 

 Profil rzeki 

 Wykres prezentuje następujące wartości dla kilometra rzeki: 

o Przepływ gwarantowany rzeczywisty Qgwrz 

o Przepływ nienaruszalny Qn 

o Zasób dyspozycyjny zwrotny ZDZ 

o Deficyt zasobu dyspozycyjnego zwrotnego 
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[rys. przykładowy wykres] 

 

 Zasób dyspozycyjny bezzwrotny (ZDB) 

Wykres prezentuje następujące wartości dla dekady w roku (dla wybranego użytkownika): 

o Zasób dyspozycyjny bezzwrotny (ZDB) 

 

   

[rys. przykładowy wykres] 

 

I.4.3. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy pozwala na tworzenie, edycję oraz usuwanie użytkowników wód 

powierzchniowych oraz edycję punktów monitoringu. Bilans jakościowy opiera się na bilansie 

ładunków wybranych wskaźników zanieczyszczeń, tj. BZT5, Nog i Pog. Podstawą bilansu 

ładunków są stężenia wskaźników zanieczyszczeń (wartości średnie roczne) dla poszczególnych 

przekrojów monitoringowych, w których prowadzono badania jakości wód w danym roku. W 

bilansie określono chłonność rzeki w odniesieniu do BZT5, Nog i Pog. Moduł pozwala na 

dokonywanie obliczeń w oparciu o następujące parametry: 
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 substancja 

lista wyboru substancji:  

o BZT5,  

o Azot,  

o Fosfor. 

 bilans ładunków 

lista wyboru:  

o wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego,  

o wg wartości rzeczywistych. 

 

Część tabelaryczna zawiera następujące kolumny: 

o Przekrój bilansowy, 

o Km [km] – kilometraż rzeki, 

o Miejscowość, 

o A [km2] - powierzchnia, 

o Ładunek dopływający [Mg/rok], 

o Stężenie w wodach dopływających [g/m3], 

o Ładunek odpływający [Mg/rok], 

o Stężenie w wodach odpływających [g/m3], 

o Przepływ gwarantowany gwarancja 90% [m3/s], 

o Ładunek dla dobrego stanu [Mg/rok], 

o Stężenie w ściekach [g/m3], 

o Chłonność [Mg/rok], 

o Redukcja [Mg/rok]. 

 

Panel wykresów podzielony został na 2 części: 

 Wielkość ładunku 

W wyniku bilansu dla danej zlewni bilansowej (monitoringowej) zostały 

określone następujące wielkości:  

o wielkość ładunku zanieczyszczeń w odniesieniu do stanu dobrego, 

o wielkość ładunku zanieczyszczeń dopływającego/odpływającego z 
analizowanej zlewni w ciągu roku, 

o chłonność rzeki [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego, 

o wymagana wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu 
dobrego wzdłuż biegu rzeki. 
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 Wielkość stężenia 

Analogicznie do wykresu ładunków prezentowane są ten same informacje jednak 

w odniesieniu do stężenia. 

I.4.4. Bilans wód podziemnych 

Bilans wód podziemnych pozwala na tworzenie, edycję oraz usuwanie poborów dla wybranego 

rejonu wodno-gospodarczego, modyfikacji podlegać mogą zarówno dane opisowe jak i 

lokalizacja przestrzenna. Dodatkowo system pozwala również na edycję danych opisowych 

rejonów wodnogospodarczych oraz zasobów. 

Moduł wód podziemnych prezentuje zarówno dane zbiorcze dla wszystkich rejonów 

wodnogospodarczych, jak również szczegółowe dane dla wybranego rejonu gospodarczego. 

Zmiana aktualnego rejonu wodno-gospodarczego dostępna jest bezpośrednio na ekranie wód 

podziemnych, nie ma więc konieczności powrotu do ekranu startowego w celu zmiany rejonu. 

Panel wykresów został podzielony na następujące zakładki: 

o „Wielkość zasobów” – w celach porównawczych prezentowane są zbiorcze 
wykresy dla wszystkich rejonów wodnogospodarczych pokazujących dostępne 
zasoby dyspozycyjne, zasoby odnawialne, zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 
ujęć, zastępczy pobór dopuszczalny średni dobowy (według pozwoleń 
wodnoprawnych), zastępczy pobór rzeczywisty. Po prawej stronie prezentowane 
są szczegółowe wykresy (z opisami liczbowymi) wybranego rejonu i i całego 
regionu wodnogospodarczego. 

o Zakładka „Wykres poborów” - podzielona jest na dwie części: z lewej strony, dla 
wybranego rejonu, prezentowany jest wykres poborów wód podziemnych na tle 
zasobów dyspozycyjnych, tj.  dostępne zasoby dyspozycyjne (Zdysp), zastępczy 
pobór rzeczywisty (Upa) i zastępczy pobór dopuszczalny średni dobowy (Udśr). 
Wykres z prawej strony prezentuje procentowe zależności zasobów, poborów 
oraz rezerw: wartość procentowa zasobów dyspozycyjnych do zasobów 
odnawialnych (Qd/Qo), wartość procentowa zasobów eksploatacyjnych w 
stosunku do  zasobów odnawialnych (Qe/Qo), wartość procentowa średniego 
poboru dopuszczalnego do zasobów odnawialnych (Qdsr/Qo), wartość 
procentowa poboru rzeczywistego w stosunku do zasobów odnawialnych, 
(Qr/Qo), wartość procentowa zasobów eksploatacyjnych w stosunku do  
zasobów dyspozycyjnych (Qe/Qd), wartość procentowa poboru rzeczywistego w 
stosunku do do średniego poboru dopuszczalnego z pozwoleń wodnoprawnych 
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(Qr/Qdsr), wartość procentowa średniego poboru dopuszczalnego do zasobów 
dyspozycyjnych (Qdsr/Qd), wartość procentowa poboru rzeczywistego do 
średniego poboru dopuszczalnego do zasobów dyspozycyjnych (Qr/Qd), wartość 
procentowa rezerw rzeczywistych  w stosunku do zasobów 
dyspozycyjnych(100% - (Qr/Qd)), wartość procentowa rezerw poboru 
dopuszczalnego z pozwoleń wodnoprawnych do zasobów odnawialnych (100% - 
(Qdsr/Qo)), wartość procentowa rezerw poboru rzeczywistego do w stosunku 
do średniego poboru dopuszczalnego (100% - (Qr/Qdsr). 

o Zależność SQ od Udsr i S – dla poszczególnych lat bilansowych wykres 
przedstawia zmianę przepływu rocznego średniego Sq w zależności od stopnia 
zagospodarowania wód, na tle przepływu nienaruszalnego Qn: SQ – przepływ 
powierzchniowy średni roczny, SqPzw – przepływ średni roczny skorygowany o 
dopuszczalny średniodobowy pobór z pozwoleń wodnoprawnych, SqPzw S=25U 
- przepływ średni roczny skorygowany o pobór z pozwoleń wodnoprawnych – 
średniodobowy i zrzut ścieków w wysokości 25% poboru, SqPzw S=75U - 
przepływ średni roczny skorygowany o pobór z pozwoleń wodnoprawnych – 
średniodobowy i zrzut ścieków w wysokości 25% poboru.  

Część tabelaryczna została podzielona na następujące zakładki: 

o Tabela „Rejony” 

Tabela zawiera kolumny: 

- Nazwa rejonu 

- Kod rejonu 

- Powierzchnia rejonu 

 - Zasoby odnawialne w rejonie 

- Zasoby dyspozycyjne w rejonie. 

o Tabela „Pobory” 

Tabela zawiera listę poborów dla wskazanego rejonu wodno-gospodarczego, 

zawiera następujące kolumny: 

- Nazwa użytkownika 

- Nr IKO 

- Miejscowość 

- Stan ujęcia (czynne, nieczynne, awaryjne) 

- zastępczy pobór dopuszczalny średni dobowy Qdśr[m3/doba]  

- Współczynnik poboru dla Qdśr 

-  Zastępczy pobór rzeczywisty Qr [m3/doba] 

- Współczynnik poboru dla Qr. 

o Tabela wynikowa 

Tabela prezentuje listę wybranych elementów bilansowych i wskaźników 

charakteryzujących bilans ilościowy wód podziemnych: 
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Symbol Opis Jednostka 

Nazwa Nazwa rejonu wodnogospodarczego  

A-G Symbol rejonu wodnogospodarczego  

F Powierzchnia jednostki bilansowej km2 

Qo Zasoby odnawialne  m3/d 

Qd Zasoby dyspozycyjne m3/d 

Qe Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w jednostce bilansowej m3/d 

Qdsr Pobór dopuszczalny średni dobowy m3/d 

Qrzecz Pobór rzeczywisty  m3/d 

Qd-Qrzecz Rzeczywista rezerwa zasobowa m3/d 

Qd/Qo Wskaźnik procentowy zasobów dyspozycyjnych do zasobów odnawialnych % 

Qe/Qo Wskaźnik procentowy zasobów eksploatacyjnych do zasobów odnawialnych % 

Qdsr/Qo Wskaźnik procentowy zasobów eksploatacyjnych do zasobów odnawialnych % 

Qrzecz/Qo Wskaźnik procentowy zastępczego poboru dopuszczalnego średniedniego 

dobowego do zasobów odnawialnych 

% 

Qe/Qd Wskaźnik procentowy zasobów eksploatacyjnych do zasobów dyspozycyjnych % 

Qrzecz/Qdsr Wskaźnik procentowy wykorzystania pobór dopuszczalnego średniego 

dobowego 

% 

Qdsr/Qd Wskaźnik procentowy rozdysponowania zasobów dyspozycyjnych (poboru 

dopuszczalnego średniego dobowego do zasobów dyspozycyjnych)  

% 

Qe/Qd Wskaźnik procentowy zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych do zasobów 

dyspozycyjnych 

% 

Rez.zas.pozw. Wskaźnik procentowy rezerwy zasobowej wynikającej z udzielonych pozwoleń 

wodnoprawnych  

% 

Qrzecz/Qd Wskaźnik procentowy rzeczywistego wykorzystania zasobów dyspozycyjnych  % 

Rez.zas.rzecz. Wskaźnik procentowy rzeczywistych rezerw zasobowych  % 

 

o Tabela zasobów 
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Tabela prezentująca zasoby dyspozycyjne oraz eksploatacyjne z podziałem na 

rejony wodno-gospodarcze, zawiera następujące kolumny: 

- Nazwa rejonu 

- Wielkość dostępnych zasobów (m3/d) 

- Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych (m3/h) i (m3/d) 

- Powierzchnia (km2) (wielkość powierzchni jest nieedytowalna z poziomu 

programu) 

- rezerwy lub deficyty zasobów dyspozycyjnych w odniesieniu do zasobów 

eksploatacyjnych. 
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II. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI REGI 

II.1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza  

II.1.1. Charakterystyka fizyczno-geograficzna 

Źródła Regi znajdują się w rejonie miejscowości Imienko na wysokości około 180 m n.Kr. Bieg 

kończy w Morzu Bałtyckim w miejscowości Mrzeżyno. Średni spadek podłużny Regi wynosi 

około 0,4%.  Długość rzeki wynosi 187,72 km, a powierzchnia zlewni 2760,93 km2. 

W górnym biegu Rega początkowo płynie w kierunku południowym, od dopływu z jeziora 

Klęckiego zmieniając bieg w kierunku północnym. Przepływa przez wysoczyzny pagórkowate 

Pojezierza Drawskiego. Następnie dalej płynąc na północ wpływa w wysoczyzny gliniaste 

Wysoczyzny Łobeskiej. Od dopływu z Nielepa ponownie zmienia bieg i płynie na południowy 

zachód, przepływając przez Świdwin i Łobez. Od Łobeza ponownie płynie w kierunku 

północnym aż do dopływu z Przemysława, gdzie skręca na zachód, wpływając w wysoczyzny 

gliniaste Równiny Nowogardzkiej. Od ujścia Ukleji znowu skręca na północ, płynąc między 

równinami akumulacji rzecznej Równiny Goleniowskiej a wysoczyzną gliniastą Równiny 

Nowogardzkiej, by następnie, płynąc dalej w kierunku północnym wpłynąć w wysoczyzny 

gliniaste Równiny Gryfickiej. Po minięciu Trzebiatowa skręca na północny wschód, wpływając w 

obszar równin akumulacji nadmorskiej Wybrzeża Trzebiatowskiego. 

Głównymi dopływami Regi są: 

 Stara Rega (l) – powierzchnia zlewni około 164,2 km2, długość około 30 km; 

 Łoźnica (l) – powierzchnia zlewni około 88,2 km2, długość około 13 km; 

 Reska Węgorza (l) – powierzchnia zlewni około 344,4 km2, długość około 30 km; 

 Piaskowa (l) – powierzchnia zlewni około 86,8 km2, długość około 13 km; 

 Ukleja (l) – powierzchnia zlewni około 457,1 km2, długość około 47 km; 

 Rekowa (p). – powierzchnia zlewni około 116,2 km2, długość około 24 km; 

 Gardominka (l) – powierzchnia zlewni około 97,9 km2, długość około 26 km; 

 Mołstowa (p) – powierzchnia zlewni około 376,9 km2, długość około 54 km; 

 

Podział fizycznogeograficzny (charakterystyka geomorfologiczna) 

Zlewnia Regi według podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki 2001) leży w prowincji 

Niżu Europejskiego (31). w dwu podprowincjach: Pobrzeża Południowobałtyckie (313) i 

Pojezierza Południowobałtyckie (314) (Rys. II.1.1).  

Obszar zlewni rzek Regi jest położony w 4 makro- i 9 mezoregionach: 

 makroregion Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3) z czterema mezoregionami: Wybrzeże 

Trzebiatowskie (313.22), Równina Goleniowska (313.25), Równina Nowogardzka 

(313.32) i Równina Gryficka (313.33); 
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 makroregion Pobrzeże Koszalińskie (313.4) z jednym mezoregionem: Równina 

Białogardzka (313.42); 

 makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4) z trzema mezoregionami: 

Pojezierze Ińskie (314.43), Wysoczyzna Łobeska (314.44) i Pojezierze Drawskie 

(314.45); 

 makroregion Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7) z jednym mezoregionem: 

Równina Drawska (314.63).  

 

 
Rys. II.1. 1. Podział fizycznogeograficzny zlewni Regi (opracowanie własne na podstawie Kondrackiego 2001). 
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Użytkowanie terenu 

Rozmieszczenie poszczególnych form użytkowania terenu na obszarze zlewni Regi przedstawia 

rysunek II.1.2. 

 

Rys. II.1. 2. Użytkowanie terenu w zlewni Regi (opracowanie własne na podstawie Corina Land Cover). 

W zlewni Regi dominuje wykorzystanie terenów na cele rolne (55,31% łącznej powierzchni 

zlewni). Lasy pokrywają zaledwie 31,60% powierzchni zlewni, przy czym główna część 

obszarów leśnych znajduje się w dolinach rzek, podobnie jak łąk i obszarów podmokłych 

(10,21%). Obszary wodne stanowią nieco powyżej 1% (1,17). Powierzchnia terenów 
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zurbanizowanych, głównie zajętych przez zabudowę wiejsko-miejską i miasta, wynosi 1,71% 

powierzchni zlewni (Rys. II.1.3).  

1,71

55,31

1,17

10,21

31,6

Tereny zurbanizowane

Terenu użytkowane rolniczo

Wody śródlądowe

Łąki i obszary podmokłe

Lasy

 

Rys. II.1. 3. Procentowy udział poszczególnych form użytkowania terenu w zlewni Regi (opracowanie własne na podstawie 
Corina Land Cover). 

II.1.2. Charakterystyka klimatyczna 

Średnia roczna temperatura powietrza w obszarze bilansowym kształtuje się w granicach 7-

7,9oC. Opady atmosferyczne z wielolecia 1959-1994 wynoszą średnio 656 mm/rok. Najniższe są 

w okolicach Niechorza (569 mm/rok), najwyższe w okolicach Bierzwnicy (772 mm/rok). 

Półrocze letnie charakteryzuje się opadami 350-400 mm w części wschodniej zlewni i 350 mm 

w części zachodniej. Średnie parowanie terenowe ze zlewni wynosi ok. 450 mm i jest ok. 50 mm 

wyższe w części południowej. Zróżnicowana na powierzchni zlewni jest prędkość wiatru. Silne 

wiatry (ponad 8 m/s) występują przez ok. 80 dni nad samym morzem, a w południowej części 

zlewni przez ok. 40 dni. 

 

II.1.3. Charakterystyka przyrodnicza 

Roślinność potencjalna 

Roślinność potencjalna to hipotetyczny stan roślinności, jaki mógłby być osiągnięty poprzez 

naturalną sukcesję pierwotną lub wtórną, gdyby została wyeliminowana antropopresja, a 

roślinność mogła wykorzystać pełnię możliwości, stwarzanych przez różnorodne siedliska 

(Matuszkiewicz, 2008). Opis potencjalnej roślinności w zlewni Regi sporządzono na podstawie 

mapy przeglądowej potencjalnej roślinności naturalnej w Polsce (Matuszkiewicz i in. 1995).  

Dominującą roślinnością potencjalną są subatlantyckie acidofilne lasy bukowo-dębowe typu 

pomorskiego (głównie na obszarze Wysoczyzny Łobeskiej, Pojezierza Drawskiego i Równiny 

Nowogardzkiej) oraz żyzne buczyny niżowe (Równina Gryficka, Wybrzeże Trzebiatowskie). 

Potencjalną roślinność północnej części Równiny Nowogardzkiej stanowią kontynentalne bory 

mieszane. Na Równinie Gryfickiej, w środkowym biegu Mołstowej jest zwarty kompleks 

suboceanicznych śródlądowych borów sosnowych w kompleksie boru świeżego, natomiast w 

północnej części Wybrzeża Trzebiatowskiego potencjalną roślinnością jest nadmorski sosnowy 
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bór bażynowy. Potencjalną roślinność dolin rzecznych obu zlewni, w części nizinnej i wyżynnej, 

stanowią nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe, nadrzeczne łęgi jesionowo-wiązowe, niżowe 

łęgi jesionowo-olszowe oraz niżowe łęgi wiązowo-dębowe. W części podgórskiej i górskiej w 

dolinach rzecznych potencjalną roślinność stanowią niżowe łęgi jesionowo-olszowe i podgórskie 

łęgi jesionowe.  

Obszary chronione 

Na obszarze zlewni Regi, mimo stosunkowo dużego stopnia przekształceń antropogenicznych 

(ponad 50% obszaru zlewni stanowią uprawy rolne) zachowały się wartościowe przyrodniczo 

tereny. Są one objęte ochroną poprzez wyznaczenie na nich 12 obszarów Natura 2000; 8 

rezerwatów przyrody; 1 park krajobrazowy oraz 1 obszar chronionego krajobrazu.  

Ekosystemy zależne od wód 

Za ekosystemy zależne od wód, czyli ekosystemy pozostające w dynamicznych relacjach z 

wodami podziemnymi i powierzchniowymi przyjęto „ekosystemy pośrednie między typowo 

wodnymi i typowo lądowymi, często występujące na ich pograniczu, kształtujące się pod wpływem 

stałego lub okresowego przesycenia podłoża wodą. Występuje w nich hydrofilna (wodolubna) 

roślinność, z której szczątków, często przy udziale materiału mineralnego powstają hydrogeniczne 

utwory glebowe. Po odwodnieniu mokradeł zmieniają się w nich warunki glebowe i zasiedlająca je 

roślinność” (Ekosystemy 2009). 

W zlewni Regi mokradła wykazują duże zróżnicowanie typologiczne i występują często we 

wszystkich częściach zlewni (łącznie ok. 16,2% jej całkowitej powierzchni). Najpospolitsze są 

mokradła nietorfowe (przeszło 8,4% zlewni) i torfowiska niskie (6,5 %), ale obecne są również 

torfowiska wysokie (0,8%), przejściowe (0,3%) i gytiowiska (0,2%). Charakterystyczne jest 

duże zagęszczenie drobnych, zróżnicowanych typologicznie torfowisk do 10 ha powierzchni 

(805 obiektów, łącznie 1,1% zlewni), zwłaszcza w strefie marginalnej na południowych 

krańcach zlewni.  

Roślinność mokradeł najczęściej łąkowa z przewagą łąk wilgotnych, rzadziej leśna (częsta na 

torfowiskach wysokich) lub szuwarowa (głównie na torfowiskach niskich i mokradłach 

nietorfowych). Mechowiska tylko na torfowiskach wysokich, młaki niskoturzycowe na 

torfowiskach przejściowych również rzadkie.  

Największe powierzchniowo obiekty torfowiskowe w grupie torfowisk niskich występują na 

Pobrzeżu w okolicach Trzebiatowa i Gryfic, a na północ od Gryfic występuje na dziale wodnym 

duże torfowisko wysokie (749 ha). Duże torfowisko wysokie (462 ha) znajduje się w strefie 

marginalnej na południowych krańcach zlewni w okolicach miejscowości Przyrzecze 12 km na 

południowy wschód od Świdwina. Największe torfowisko przejściowe znajduje się na sandrze 

Drawy w okolicach miejscowości Ziemsko (162 ha). Mokradła na obszarach chronionych 

zajmują 18 898,4ha, co stanowi 29% powierzchni zlewni; 565 obiektów torfowiskowych ma 

poniżej 10 ha. 

Ryby 

Ryby są jednym z najbardziej istotnych i jednocześnie wrażliwych na antropopresje elementem 

systemu ekologicznego rzek. Analiza danych literaturowych (Radtke i in. 2010, Pilecka-Rapacz 

2011, Raczyński i in. 2013, Skóra i in. 2014) wykazała, że w zlewni Regi stwierdzono 

występowanie 33 gatunków ryb i minogów.  
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Najliczniejszy jest gatunek o niewielkich rozmiarach – kiełb (ponad 26% wszystkich złowionych 

ryb), ale bardzo wysoki wskaźnik dominacji ma również troć wraz z pstrągiem potokowym 

(ponad 19%), a na trzecim miejscu pod względem liczebności jest głowacz białopłetwy (8,2%). 

W zlewni Regi stwierdzono obecność 4 gatunków anadromicznych: 

 łosoś (bardzo mało liczny); 

 troć;  

 certa; 

 minóg morski (stwierdzony w roku 2012). 

W zlewni Regi występuje 6 gatunków ryb i minogów chronionych na mocy II załącznika 

Dyrektywy Siedliskowej: 

 minóg strumieniowy; 

 minóg morski; 

 łosoś; 

 koza; 

 różanka; 

 głowacz białopłetwy. 

Rega na odcinku od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice (km 0,00 – 49,50) jest rzeką 

szczególnie istotną dla zachowania ciągłości morfologicznej w kontekście osiągnięcia dobrego 

stanu lub potencjału wód z wymaganiami ciągłości morfologicznej dla jesiotra, natomiast od 

ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice ( wraz z Mołstową od ujścia do Regi do ujścia Czernicy 

(km 0,00 – 32,39) jest rzeką istotną dla zachowania ciągłości morfologicznej z wymaganiami 

ciągłości morfologicznej dla łososia. 

W roku 2013 zlokalizowano w Redze i Mołstowej ponad 240 gniazd tarłowych troci i/lub łososi. 

Gniazda były zlokalizowane głównie w Redze (do Rejowic) oraz w Mołstowej (do Rzesznikowa) 

oraz w dolnych biegach kilku dopływów. Inwentaryzacja gniazd tarłowych w zlewni Regi 

wykazała, że poza Regą i Mołstową fragmenty cieków, w których można znaleźć podłoże 

kamienisto-żwirowe to ujściowe odcinki dopływów, w niewielkim stopniu przekształcone przez 

człowieka. Źródłowe odcinki dopływów, które są z reguły poddawane konserwacji, nie spełniają 

aktualnie warunków do tarła ryb łososiowatych. 

 

II.1.4. Obszary chronione 

Najważniejsze formy ochrony przyrody, występujące w zlewni Regi to: 13 obszarów Natura 

2000; 8 rezerwatów przyrody; 1 park krajobrazowy oraz 1 obszar chronionego krajobrazu. 

Rozmieszczenie form ochrony przyrody w zlewni przedstawia rys. II.1.4. 
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Rys. II.1. 4. Obszary chronione w zlewni Regi. 
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II.1.5. Obszary Natura 2000  

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczane na podstawie Dyrektywy Ptasiej 

(2009/147/WE), w Polsce oznaczane w nazwie obszaru symbolem PLB; 

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), wyznaczane na podstawie Dyrektywy 

Siedliskowej (92/43/EWG), w Polsce oznaczane w nazwie obszaru symbolem PLH. 

Na obszarze zlewni Regi występuje 12 obszarów Natura 2000, w tym trzy OSO i dziesięć SOO. 

Charakterystykę obszarów Natura 2000 w odniesieniu do uwarunkowań gospodarki wodnej 

oraz pozwalającej na określenie wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 

przedstawiono na podstawie SDF (standardowych formularzy danych dla każdego z obszarów, 

dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

http://natura2000.gdos.gov.pl), oraz projektów lub planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000. Opis ograniczono do siedlisk przyrodniczych i gatunków szczególnie wrażliwych 

na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej (Kowalczak i in. 2009).  

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie 

Obszar Natura 2000 PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie, o powierzchni 31 757,6 ha rozciąga 

się wzdłuż wybrzeża Bałtyku od miejscowości Kamień Pomorski do Grzybowa koło Kołobrzegu. 

Krajobraz odznacza się tu występowaniem zbiorowisk związanych z bezpośrednim 

oddziaływaniem morza. Dominują siedliska na podłożu piasków akumulacji morskiej, na 

których potencjalnym zbiorowiskiem jest nadmorski bór bażynowy. Zespół ten jest najbardziej 

rozprzestrzenionym typem roślinności leśnej w strefie wydm nadmorskich w obszarze. Pas 

wydm nadmorskich z wykształconą wydmą białą i wydmą szarą rozciąga się w granicach 

obszaru między Pogorzelicą a Kołobrzegiem. Na zapleczu ustabilizowanych wydm ciągnie się 

pas borów i lasów mieszanych. Od Niechorza, aż do ujścia Regi wydmy osiągają do 40 m 

wysokości n.p.m. tworząc formy o kształtach parabolicznych oraz dużych barchanów. W ostoi 

dominują obszary rolnicze. Ich trzon stanowią siedliska łąkowe, na których po kilkunastoletniej 

przerwie przywracane jest gospodarowanie (głównie wykaszanie).  

W ostoi odnotowano 205 gatunków ptaków, z czego 144 lęgowe. Stwierdzono 49 gatunków 

ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 27 to ptaki lęgowe na tym obszarze. Notowano 

tu 24 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, spośród których sześć regularnie gniazduje 

na terenie ostoi. Na obszarze ostoi gnieździ się około 2% liczebności populacji krajowej gęgawy, 

3% populacji krajowej ohara, ponad 1% populacji krajowej kani rudej oraz śmieszki, 

podróżniczka i słowika szarego. Stanowi ona także ważne miejsce lęgowe dla błotniaka 

łąkowego oraz derkacza. Na terenie ostoi podczas migracji zatrzymują się duże stada ptaków 

blaszkodziobych (gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun), siewkowatych (czajka, siewka 

złota) oraz żurawi.  

Główne zagrożenia obszaru: 

 A03.03 – zaniechanie lub brak koszenia; 

http://natura2000.gdos.gov.pl/
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 C03.03 – produkcja energii wiatrowej; 

 E01.03 – zabudowa rozproszona; 

 J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie; 

 K03.04 – drapieżnictwo. 

Tylko jedna grupa zagrożeń, melioracje i osuszanie terenu, ma związek z gospodarką wodną. 

PLB320019 Ostoja Drawska 

Jedna z największych w kraju ostoi ptaków (153 906,1 ha), obejmującą swym zasięgiem 

najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmenty Pojezierza Drawskiego. 

Obszar ukształtowany geologicznie przez lądolód skandynawski, charakteryzuje znaczne 

zróżnicowanie krajobrazowe. Występują tu liczne formy polodowcowe, jak wały moreny 

czołowej, ozy, jary oraz liczne doliny rzek i jeziora, głównie o charakterze jezior rynnowych i 

wytopiskowych. Można tu także spotkać także liczne wąwozy, parowy, bezodpływowe zbiorniki 

wodne, bagna i torfowiska. Lasy ostoi (ok. 45 % pow. terenu) rozczłonkowane są licznymi 

terenami rolnymi: polami uprawnymi oraz łąkami i pastwiskami. Dominują tu bory sosnowe z 

niewielkim udziałem świerka. Mniejsze powierzchnie zajmują lasy bukowe, dębowe i olsy. 

Znaczna część terenu jest użytkowana rolniczo (ok. 43 %). Łącznie stwierdzono tu 

występowanie co najmniej 185 gatunków ptaków, z czego 40 to gatunki wymienione w 

Załączniku I Dyrektywy. Lista gatunków kwalifikujących ostoję zgodnie z kryteriami BirdLife 

International obejmuje aktualnie 12 gatunków.  

Główne zagrożenia obszaru: 

 A02.01 – intensyfikacja rolnictwa; 

 B01 – zalesianie terenów otwartych; 

 B02.02 – wycinka lasu; 

 C03.03 – produkcja energii wiatrowej; 

 D02 – sieci komunalne i usługowe. 

Żadna grupa zagrożeń nie ma bezpośredniego związku z gospodarką wodną. 

PLB320008 Ostoja Ińska 

„Ostoja Ińska” o powierzchni 87 710,9 obejmuje znaczny fragment Pojezierza Ińskiego i 

położony jest na terenie czterech powiatów: Choszczno, Drawsko Pomorskie, Łobez i Stargard 

Szczeciński. Obszar typowy dla krajobrazu postglacjalnego Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu 

została ukształtowana podczas stadiału pomorskiego ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje 

się dużym zróżnicowaniem form i wysokości względnych - można tu wyróżnić trzy zasadnicze 

jednostki geomorfologiczne i związane z nimi typy krajobrazu: wyniesienia moreny czołowej, 

sandry i wysoczyznę moreny dennej. Najwyższe wzniesienie – Głowacz osiąga 180 m n.p.m. 

Teren odwadniany jest przez rzekę Inę i jej dopływy, jedynie jego północna część odwadniana 

jest przez Regę.  

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 08. Występuje tu co najmniej 27 gatunków ptaków z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W 
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ostoi gniazduje ponad 140 gatunków ptaków. Bardzo ważna ostoja bielika i kilku innych 

gatunków drapieżnych, kilku gatunków kaczek i żurawia (>1% populacji krajowej). 

Główne zagrożenia obszaru: 

 A02.01 – intensyfikacja rolnictwa; 

 C03.03 – produkcja energii wiatrowej; 

 E01.03 – zabudowa rozproszona; 

 J02.01 – bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych; 

 K03.04 – drapieżnictwo. 

Tylko jedna grupa zagrożeń, bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych, ma związek z 

gospodarką wodną. 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) 

PLH990002 Ostoja na Zatoce Pomorskiej 

Obszar o powierzchni 243 132,7 ha. Obejmuje akwen o dużym zróżnicowaniu dna morskiego 

(od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska). Centralną część Zatoki 

Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską. Obszar kluczowy dla ochrony 

siedliska piaszczystych ławic podmorskich trwale przykrytych wodą o niewielkiej głębokości 

oraz teren regularnych obserwacji morświna. Obszar ważny dla bałtyckiej populacji parposza. 

Ważna ostoja ptaków. 

PLH320017 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

Obszar o powierzchni 17 469 ha obejmuje dobrze zachowany fragment zróżnicowanego 

geomorfologicznie wybrzeża Bałtyku: brzegi klifowe, wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe 

jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Typowo wykształcony układ pasowy biotopów 

obejmuje pas wód przybrzeżnych, plażę z pasami kidziny, wydmy białe oraz wydmy szare z 

charakterystyczną roślinnością psammofilną i wydmy brunatne, porośnięte borami 

bażynowymi. Na odcinkach dyluwialnych rozwija się pomorski las brzozowo-dębowy. Na 

zapleczu pasa wydmowego spotkać można lasy bagienne i łęgowe, wykształcone częściowo na 

podłożu torfowym: wokół jeziora Liwia Łuża, między Włodarką a Mrzeżynem oraz na 

południowy wschód od Dźwirzyna. Na południowy wschód od Kołobrzegu rozciąga się duży 

kompleks leśny z dominacją żyznych buczyn, ale także z udziałem dobrze wykształconych 

grądów, łęgów, olsów oraz z zachowanymi fragmentami starodrzewu (Kołobrzeski Las).  

Charakterystycznym elementem pasa brzegowego są jeziora lagunowe, oddzielone od morza 

wąskim pasem mierzei: Resko Przymorskie i Liwia Łuża. Pełnią ważna rolę jako ostoje ptaków, 

obfitują także w cenne gatunki flory. Nad jeziorem Liwia Łuża odnaleziono niewielkie 

stanowisko selerów błotnych. Od południa obszar Ostoi zamknięty jest rozległym, pasmowym 

obniżeniem Pradoliny Bałtyckiej, w dużym stopniu wypełnionej pokładami torfów niskich, w 

większości odwodnionych w przeszłości i wykorzystywanych jako użytki zielone. Obszar 

pradoliny przecięty jest siecią kanałów oraz mniej lub bardziej naturalnych cieków (m. in. Rega, 

Stara Rega, Czerwona). Obecnie duży procent powierzchni pradoliny nie jest użytkowany 

rolniczo. Na obrzeżach pradoliny obserwuje się rozwój zarośli z udziałem woskownicy 

europejskiej (Roby, Dźwirzyno).  
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Ostoja odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk, typowych dla 

południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Głównym walorem obszaru jest dobry stan 

zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w szczególności kompleksu borów 

bażynowych. W obrębie ostoi występuje jedno z bardziej rozległych skupisk roślinności 

halofilnej w Polsce (na północ od Włodarki). W okolicach Robów i Stramniczki występują 

niewielkie, ale cenne florystycznie mszarne torfowiska typu bałtyckiego. 

Główne zagrożenia obszaru: 

 B02.05 – nie intensywna produkcja drewna; 

 E01.03 – zabudowa rozproszona; 

 J02.01 – bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych; 

 G02.10 – nadmierny ruch lotniczy; 

 G05.01 – wydeptywanie, nadmierne użytkowanie. 

Żadna grupa zagrożeń nie ma bezpośredniego związku z gospodarką wodną. 

PLH320017 Dorzecze Regi 

Obszar obejmuje swymi granicami dolinę Regi od Trzebiatowa do jej obszarów źródłowych oraz 

szereg dolin dopływów: Starej Regi, Brześnickiej Węgorzy, Piaskowej, Sępólnej, Uklei, Rekowy i 

Mołstowej. Z łącznej długości 172 km, w obszarze znajduje się ok. 160 km długości Regi. Przez 

obszar obejmujący 15,2 tys. ha przepływają wody ze zlewni obejmującej 272,5 tys. ha. Granice 

obejmują doliny rzeczne (dno wraz ze zboczami) z wyłączeniem terenów z zabudową, w obrębie 

których obszar ogranicza się w zasadzie do koryta rzecznego.  

Dolina rzeczna jest w ogromnej większości mozaiką terenów leśnych i rolniczych, przerwaną 

kilkoma zespołami zwartej zabudowy miejskiej: Świdwina, Łobza, Reska, Gryfic. Sama rzeka 

przegrodzona jest w kilku miejscach zabudową hydrotechniczną, co powoduje, że na ponad 2/3 

długości rzeki niedostępna dla ryb wędrownych. 

W obrębie obszaru w górnej części doliny Regi znajdują się dobrze zachowane kompleksy 

źródliskowe, wilgotne i świeże łąki oraz jeziora rozrzucone wśród lasów. Na zboczach doliny w 

wielu miejscach wykształca się kwaśna buczyna i grądy subatlantyckie. W środkowym odcinku 

dolina przecina tereny morenowe o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Na dnie doliny wykształcają 

się tu miejscami rozległe lasy łęgowe i torfowiska. Na zboczach dolin liczne są kompleksy 

źródliskowe. W dolnym biegu Regi dolina przecina tereny głównie rolnicze obejmując duże 

powierzchnie łąk i zbiorowisk zaroślowych. 

Rega jest jedną z najdłuższych rzek polskich wpadających bezpośrednio do Bałtyku, zachowując 

jednocześnie prawie w całej swej długości charakter cieku łososiowego. Charakterystyka 

morfologiczna tej rzeki sprawia, że znajdują tam dobre warunki bytowania ryby łososiowate i 

karpiowate reofilne. Dorzecze Regi jest przy tym niejednorodne pod względem stopnia 

przekształceń antropogenicznych. Dolny bieg rzeki został silnie zmieniony przez melioracje, a 

przede wszystkim zabudowę hydrotechniczną; cechy rzeki o naturalnym przebiegu zauważalne 

są dopiero powyżej miejscowości Resko. Szczególnego znaczenia nabierają w tej sytuacji 

dopływy Regi, które w ogromnej większości pozostawiono w stanie pierwotnym, co pozwala 

egzystującym tam populacjom ryb na zachowanie dobrostanu.  
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Rega ma ogromne znaczenie jako nieliczna z polskich rzek, do których na tarło wchodzi łosoś. 

Niestety zabudowa hydrotechniczna głównego koryta i części dopływów sprawia, że łosoś 

podczas swojej wędrówki dopływa tylko do okolic Rejowic na Redze oraz Rzesznikowa na 

Mołstowej, natomiast co bardzo ważne, w całości dostępna jest dla niego Struga Lubieszowska, 

gdzie zresztą notuje się co roku sporą liczbę gniazd tarłowych. Poza tym znane tarliska znajdują 

się jeszcze w Redze poniżej zapory w Rejowicach, a także w Gryficach pod zaporą i Trzebiatowie 

(między mostami i przy ujściu młynówki) oraz w Mołstowej w okolicy ujścia potoku Brodziec. 

Typowo górski charakter dopływów i górnego odcinka koryta Regi sprawia, że świetne warunki 

do bytowania i rozmnażania mają tam głowacz białopłetwy i minogi, natomiast miejsca o 

twardym, piaskowym dnie, ale z dużo wolniejszym przepływem chętnie zasiedlają kozy i larwy 

minogów. 

W obszarze występuje w sumie 15 siedlisk przyrodniczych zajmujących ponad 30% powierzchni 

obszaru. Obszar jest ważną ostoją występującego w obrębie Polski w zasadzie tylko w 

województwie zachodniopomorskim grądu subatlantyckiego. Jest tu ponad 1.300 ha tego 

siedliska - 8,4% obszaru, co stanowi ok. 16% grądów subatlantyckich chronionych w sieci 

N2000 w Polsce i ponad 6% zasobów tego siedliska w kraju). Obszar jest także ważny dla 

osiągnięcia odpowiedniej reprezentatywności i regionalnej zmienności lasów łęgowych (prawie 

1.700 ha - 10,8% obszaru). Mimo niewielkiego udziału procentowego, relatywnie duże 

powierzchnie, kluczowe w kontekście zmian dokonywanych w skali województwa ma ten 

obszar dla takich siedlisk jak: torfowiska przejściowe (95,8 ha), lasy bagienne (68,3 ha) i 

dąbrowy śródlądowe (367,7 ha). Mimo zabudowy hydrotechnicznej przegradzającej rzekę na 

przeważającej długości koryto rzeczne ma naturalny charakter podobnie jak cały krajobraz 

znacznej części doliny. Dolina stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. 

PLH320052 Ostoja Golczewska 

Obszar o powierzchni 845 ha stanowią dwa fragmenty kompleksów leśnych usytuowane na 

Równinie Gryfickiej będącej falistą wysoczyzną morenową. W obu wypadkach są to tereny ze 

znacznym udziałem żyznych siedlisk leśnych, co wyróżnia je w stosunku do ciągnących się dalej 

na południe borów sosnowych wykształcających się na nizinie sandrowej. W obszarze duże 

powierzchnie ze starodrzewami, w tym wyłączony drzewostan jaworowy z okazałymi drzewami 

doborowymi, ponad 400 letnim dębem "Władychem" (pomnik przyrody). Wśród lasów znajduje 

się kilka torfowisk mszarnych w tym otaczających jezioro dystroficzne (Jezioro Żabie). 

Ważne uzupełnienie regionalnej sieci ostoi ze względu na dobrze wykształcone siedliska grądów 

subatlantyckich (ponad 222 ha) oraz torfowisk mszarnych przejściowych i wysokich oraz lasów 

i borów bagiennych (ponad 15 ha). Siedliska przyrodnicze zajmują ponad 46% obszaru Natura 

2000. Na stosunkowo niedużym obszarze występuje znaczne zróżnicowanie siedlisk (10 typów). 

Główne zagrożenia obszaru: 

 C01.04.01 – kopalnie odkrywkowe 

Grupa zagrożeń nie ma bezpośredniego związku z gospodarką wodną. 

PLH320061 Bystrzyno 

Obszar o powierzchni 894 ha obejmujący wzgórza moreny czołowej w okolicy Białego Zdroju - o 

niezwykle urozmaiconej rzeźbie terenu (kulminacja 176,2 m n.p.m.) porośnięte głównie 

dąbrowami, częściowo lasami mieszanymi bukowo-sosnowymi i borami sosnowymi. W 
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dąbrowach stosunkowo dobrze wykształcony jest podszyt z kruszyną pospolitą, jarząbem 

pospolitym i jałowcem. W runie masowo występują borówki brusznice i śmiałki pogięte, dobrze 

rozwinięta jest warstwa mszysta. W obniżeniach bezodpływowych śródleśne mokradła i 

jeziorka dystroficzne. W południowej części obszaru dwie rozległe rynny zajmowane przez 

eutroficzne jeziora Bystrzyno Wielkie i Małe. Przy pierwszym z nich rozległe kompleksy 

roślinności bagiennej - olsów i brzezin bagiennych oraz torfowisk mszarnych. Na stromych 

zboczach kwaśne buczyny i dąbrowy śródlądowe. 

Siedliska przyrodnicze zajmują 48,2% areału całego obszaru Natura 2000. W północnej części 

obszaru na powierzchni blisko 250 ha występują wyróżniające się typowym składem 

florystycznym kwaśne dąbrowy śródlądowe (jeden z większych kompleksów dąbrów na 

Pomorzu Zachodnim). W lasach rozproszone są torfowiska przejściowe z mszarami i płem 

bylinowym. W części południowej mszary zajmują rozległe powierzchnie (ok. 50 ha) nad 

Jeziorem Bystrzyno Wielkie - jedno z większych torfowisk przejściowych na Pomorzu 

Zachodnim. Mozaika rozległych płatów siedlisk bagiennych, wodnych i leśnych sprzyja 

zróżnicowaniu fauny. Znajdują się tu ważne miejsce lęgowe płazów, gadów i ptaków. Ważna 

ostoja ważki zalotki większej. 

Główne zagrożenia obszaru: 

 B – leśnictwo. 

Grupa zagrożeń nie ma bezpośredniego związku z gospodarką wodną. 

PLH320043 Karsibórz Świdwiński 

Obszar o powierzchni 588 ha obejmuje kompleks borów i brzezin bagiennych na dużym złożu 

torfu wysokiego - dawne torfowisko wysokie Klęcko, należące do typu kopułowych torfowisk 

bałtyckich oraz dwa typowe jeziorka dystroficzne i fragmenty mszarów regenerujące się w 

potorfiach. Na torfowisku istnieje dawny, obecnie niedrożny system odwadniający. Kompleks 

okolony jest kwaśnymi buczynami. 

Największą wartość przedstawia rozległy kompleks borów bagiennych, choć jest znacznie 

przekształcony. Stwierdzono tu 4 siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG zajmujące ponad 90% obszaru. 

Główne zagrożenia obszaru: 

 KO2 – ewolucja biocenotyczna, sukcesja; 

Grupa zagrożeń nie ma bezpośredniego związku z gospodarką wodną. 

PLH320012 Kemy Rymańskie 

Obszar o powierzchni 2 645 ha obejmuje kompleks lasów, łąk i jezior łączący korytarz 

ekologiczny doliny Mołstowej z korytarzem Dębosznicy i Błotnicy. Obszar cechuje się bardzo 

zróżnicowaną rzeźbą terenu. Jej charakterystycznym elementem są wyraźnie zaznaczające się w 

krajobrazie wzgórza kemowe. Wznoszą się one do 35 m ponad powierzchnię sąsiednich 

obniżeń, zajmowanych przez łąki, torfowiska mszarne i lasy bagienne. Wzgórza pokryte są 

lasami, głównie kwaśnymi dąbrowami (z dużą powierzchnią starodrzewi) z masowo 

występującą borówką czarną, orlicą pospolitą i trzcinnikiem leśnym. W miejscach niżej 

położonych walorami przyrodniczymi wyróżniają się rozległe bagienne brzeziny i lasy 

brzozowo-sosnowe oraz lasy łęgowe, grądy, żyzne i kwaśne buczyny oraz kompleksy wilgotnych 
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łąk i szuwarów. Rozproszone są niewielkie powierzchniowo, ale dobrze zachowane mszary 

śródleśne, źródliska, murawy napiaskowe i świeże łąki. W jeziorach malowniczo położonych 

wśród lasów, licznie występują grążele i grzybienie białe. 

Obiekt o wysokiej różnorodności przyrodniczej (15 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG), z szatą roślinną o dużym stopniu naturalności. Wyjątkowo piękne fragmenty 

dąbrowy acidofilnej. Dobrze wykształcone siedliska bagienne, z priorytetowymi siedliskami: 

bory i lasy bagienne, lasy łęgowe. Stwierdzono tutaj występowanie 2 gatunków płazów z 

Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W obszarze odnotowano też 18 gatunków roślin 

objętych ochroną prawną.  

Główne zagrożenia obszaru: 

 AO2 – zmiana sposobu upraw; 

 A04.03 – hodowla zwierząt (bez wypadu); 

 B02.02 – wycinka lasu; 

 J02.05 – modyfikowanie funkcjonowania wód (ogólnie). 

Tylko jedna grupa zagrożeń, modyfikowanie funkcjonowania wód, ma związek z gospodarką 

wodną. 

PLH320065 Torfowisko Poradz 

Obszar o powierzchni 568 ha stanowi kompleks śródleśnych torfowisk wykształconych w 

podłużnych, bezodpływowych obniżeniach terenu przecinających rozległy sandr wchodzący w 

skład Niziny Białogardzkiej. Tereny między torfowiskami porastają suboceaniczne bory 

sosnowe Leucobryo-Pinetum. Torfowiska mają zróżnicowaną powierzchnię, obok drobnych (0,3 

ha) występuje tu też rozległy mszar otwarty zajmujący ok. 27 ha oraz rynna torfowa porośnięta 

mszarami i lasami bagiennymi na łącznym areale ok. 53 ha. 

Otwarte torfowiska mszarne otoczone są pasami bagiennych borów sosnowych i brzezin. 

Miejscami wykształcają się też wilgotne bory trzęślicowe na płytkich torfach. Wśród torfowisk 

rozproszone są różnej wielkości jeziorka dystroficzne ze zbiorowiskami grążela drobnego, osoki 

aloesowatej oraz luźnymi płami siedmiopalecznika błotnego i czermieni błotnej. Pła i mszary 

tworzą torfowce poprzerastane najczęściej turzycą dzióbkowatą w części centralnej i sitem 

rozpierzchłym na obrzeżach. Poza tym występują tu mszary z turzycą nitkowatą, bagienną, 

wełnianką wąskolistną, przygiełką białą, niewielkie fragmenty zajmują zbiorowiska typowe dla 

torfowisk wysokich w wełnianką pochwowatą i płatami czerwono zabarwionych torfowców.  

Kompleks typowych dla młodoglacjalnego krajobrazu północnej Polski torfowisk przejściowych 

i lasów bagiennych. Obiekty tego typu występują w warunkach Pomorza Zachodniego zwykle na 

niewielkich, rozproszonych powierzchniach. Ze względu na kontrast ekologiczny z otaczającymi 

siedliskami borowymi, torfowiska pełnią dużą rolę jako miejsca lęgowe i żerowe wielu 

gatunków zwierząt, zwłaszcza płazów i gadów. 

Główne zagrożenia obszaru: 

 J02.05 – modyfikowanie funkcjonowania wód (ogólnie); 

 B – leśnictwo. 
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Tylko jedna grupa zagrożeń, modyfikowanie funkcjonowania wód, ma związek z gospodarką 

wodną. 

PLH320002 Brzeźnicka Węgorza 

Obszar o powierzchni 592 ha obejmuje dolinę Brzeźnickiej Węgorzy wraz z jeziorami Brzeźniak 

(99ha), Żabice (67ha) i Wierzno (1,5ha). Na całej jej długości koncentruje się wiele wartości 

przyrodniczych i krajobrazowych. W górnym odcinku jest potokiem o dużym spadku, wartkim 

nurcie i kamienistym dnie. Poniżej jez. Żabice płynie szeroką i głęboką doliną, wzdłuż której 

występują bardzo bogate florystycznie łęgi jesionowo-olszowe, bagienne olsy, żyzne i kwaśne 

buczyny oraz grądy. Jeziora ze zbiorowiskami roślin wodnych o pływających liściach mają długą 

linią brzegową. Na zboczach dolin oraz nad jeziorami występują liczne, wspaniale wykształcone 

źródliska. Występowanie słodkowodnego krasnorosta Hildebrandtia rivularis świadczy o 

wysokiej czystości wód rzeki. 

Na terenie obszaru występuje 5 siedlisk z Załącznika I (zajmujących łącznie ok. 78% 

powierzchni) i 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W skali ponadlokalnej 

obszar stanowi ostoję dobrze zachowanych i zróżnicowanych lasów liściastych, kontrastujących 

z okolicznymi lasami, głównie monokulturami na gruntach porolnych lub silnie 

przekształconymi przez gospodarkę leśną. Nad rzeką gnieździ się para orlików krzykliwych. W 

okresie zimowym, niezamarzająca rzeka jest miejscem bytowania kaczek w ilości kilkuset 

osobników.  

Główne zagrożenia obszaru: 

 B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew; 

 F02.03 – wędkarstwo; 

 G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku, rekreacji, uprawiane w plenerze; 

 J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie (ogólnie); 

 K02.03 – eutrofizacja (naturalna). 

Trzy grupy zagrożeń, wędkarstwo, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie i naturalna 

eutrofizacja mają związek z gospodarką wodną. 

PLH 320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy 

Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego oraz odcinek doliny Drawy 

i Starej Drawy poniżej jeziora, wraz z przyległymi łąkami i lasami, aż po jezioro Grażyna koło 

Drawna. W granicach obszaru znajdują się także: fragment doliny Studzienicy, z bardzo dobrze 

rozwiniętymi zjawiskami źródliskowymi oraz najlepiej w regionie wykształconymi płatami 

grądów, fragmenty Puszczy Drawskiej z rozproszonymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami 

dystroficznymi, a także płaty rozległych wrzosowisk na poligonie drawskim.  

W zlewni Regi w obszarze znajdują się dwa jeziora: PLLW20843 jezioro Ostrowiec (Ziemsko) 

oraz niewyznaczone jako JCW jezioro Mielno w zlewni Brzeźnickiej Węgorzy oraz górny bieg 

Brzeźnickiej Węgorzy. 

Dla ochrony siedliska 3150 (starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion) w obszarze, w tym w jeziorach Ostrowiec i Mielno w 
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planie zadań ochronnych obszaru wpisane są następujące ograniczenia dla gospodarki 

rybackiej: 

 ustalenie maksymalnej liczby osób, które w ciągu 1 dnia mogą uprawiać amatorski 

połów ryb w obwodzie rybackim z uwzględnieniem, że zagęszczenie wędkujących nie 

powinno przekraczać 7 osób na 1 km linii brzegowej; 

 nie zarybianie gatunkami obcego pochodzenia geograficznego, w tym karpiem; 

 zarybianie rodzimymi gatunkami drapieżnymi i ich ochrona przed nadmierną presją 

wędkarską, 

Wyżej wymienione ograniczenia powinny być uwzględnione w operatach rybackich w 

przypadku nowych umów o oddanie w użytkowanie rybackie. 

Dla ochrony siedlisk przyrodniczych 3260 (nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników), 6430 (ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne) i 91E0 (łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe, i jesionowe, olsy źródliskowe) oraz głowacza białopłetwego, minoga 

strumieniowego, różanki, kozy i skójki gruboskorupowej oraz ważki trzepli zielonej wpisane są 

następujące ograniczenia dotyczące wszystkich cieków obszaru (w zlewni Regi dotyczy to 

górnego biegu Brzeźnickiej Węgorzy): 

 utrzymanie naturalnego charakteru cieków i procesów kształtujących ich koryto i brzegi, 

w tym erozji bocznej, osadzania namułów, rumoszu drzewnego i rozwoju roślinności 

wodnej (nie dotyczy 100.metrowych odcinków powyżej i poniżej mostów). 

 

II.1.6. Rezerwaty 

Rezerwaty przyrody w zlewni Regi z reguły leżą w obrębie innych wielkopowierzchniowych 

obszarów chronionych i stanowią w ich obrębie wydzielone niewielkie tereny, wskazane do 

ściślejszej ochrony. W obszarze zlewni Regi jest osiem rezerwatów: 

 Mszar nad jeziorem Piaski (powierzchnia około 4 ha), florystyczny, utworzony 10 

listopada 1976. Celem ochrony jest utrzymanie procesu torfotwórczego z 

charakterystycznymi dla torfowisk zespołami roślin i zwierząt. 

 Wrzosowisko Sowno (powierzchnia około 39 ha), florystyczny, utworzony w 1977 

roku. Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanej roślinności torfowiska 

przejściowego oraz złoża torfu wytworzonego w długotrwałym procesie lądowienia 

zbiornika wodnego. Cenne wrzosowiska, mszary i mechowiska z bogatą florą i fauną. 

 Rzeka Rekowa (powierzchnia około 49 ha). Florystyczny rezerwat wodny, utworzony w 

roku 2011. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie czystej wartkiej rzeki Rekowa z 

rzadką roślinnością, w tym krasnorostem Hildenbrandtia rivularis oraz zachowanie i 

utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łęgowych, grądów grabowych na 

zboczach i roślinności źródliskowej.  

 Mszar koło Starej Dobrzycy (powierzchnia około 11 ha), florystyczny, utworzony w 

roku 1976. Celem ochrony jest utrzymanie procesu torfotwórczego z siedliskami 

typowymi dla torfowiska przejściowego w bliskim sąsiedztwie ramienicowego jeziora 

Piaski, z rzadkimi i ginącymi roślinami i zwierzętami.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_przej%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_przej%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dowacenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_przej%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramienicowce
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 Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie (powierzchnia około 9 ha). Celem ochrony jest 

zachowanie w pełni wykształconego zbiorowiska leśnego boru bażynowego na typowym 

siedlisku wydm nadmorskich oraz ochrona bogatych stanowisk gatunków 

charakterystycznych dla tego zespołu roślinnego, a także ochrona ponad stuletniego 

drzewostanu sosnowego wykształconego w karłowatej postaci, charakterystycznej dla 

tego siedliska.  

 Roby (powierzchnia około 83 ha). Utworzony w 2007 roku. Celem ochrony jest 

zachowanie stanowisk roślin naczyniowych i zarodnikowych, w szczególności wrzośca 

bagiennego, woskownicy europejskiej, rzadkich gatunków torfowców oraz 

renaturalizacja torfowiska wysokiego typu bałtyckiego. 

 Mszar koło Siemidarżna (powierzchnia około 41 ha). Utworzony w roku 2011. Celem 

jest ochrona cennych zbiorowisk roślinnych charaktery-stycznych dla torfowisk 

wysokich i przejściowych oraz ochrona bogatej flory torfowców, innych mchów i 

charakterystycznej dla mszarów flory naczyniowej.  

 Głowacz (powierzchnia około 78,7 ha). Leśny rezerwat utworzony w roku 1985. Liczne 

mokradła i oczka wodne zajmują łączną powierzchnię 19,30 ha. Rezerwat zlokalizowany 

jest w strefie moreny czołowej, dla której charakterystyczna jest bardzo urozmaicona 

rzeźba terenu: liczne wzniesienia posiadają znaczne jak na lokalne warunki deniwelacje, 

dochodzące do 30 m, ich stoki osiągają nachylenie 10%. Wzniesienie Głowacz o 

wysokości 180 m n.p.m. jest najwyższym wzniesieniem na Pojezierzu Ińskim. Największe 

mokradło w rezerwacie to mszar o powierzchni około 11 ha. Na kożuchu torfowców 

występują tu m.in. tak rzadkie gatunki jak: przygiełka biała, turzyca bagienna, rosiczka 

okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, w okrajku występuje wolfia 

bezkorzeniowa. 

 

II.1.7. Parki krajobrazowe 

W obrębie zlewni Regi jest 1 park krajobrazowy: 

Drawski Park Krajobrazowy 

Drawski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w województwie zachodniopomorskim, 

obejmujący najcenniejszy fragment Pojezierza Drawskiego zajmujący tereny sześciu gmin. Park 

został utworzony w 1979 roku obejmuje obszar 63 642 ha (w tym otulina 22 212 ha). 

Powierzchnia samego parku wynosi 414,30 km². 

Znajdują się tutaj cenne obiekty krajobrazowe, jeziora (największe Drawsko), wały morenowe, 

głazy narzutowe. W parku bytują 42 gatunki roślin chronionych prawnie, zaś awifauna to 138 

gatunków ptaków lęgowych. W parku znajduje się 8 rezerwatów przyrody i około 300 

pomników przyrody. Siedzibą władz parku jest Złocieniec. 

Celem utworzenia Parku jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie jego wartości 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Szczególnej ochronie podlegają następujące elementy: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3r_ba%C5%BCynowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma_nadmorska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_naczyniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_zarodnikowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosiec_bagienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosiec_bagienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woskownica_europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowcowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renaturalizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_wysokie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morena_czo%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba_terenu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deniwelacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owacz_(wzniesienie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_I%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mszar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowce_(klasa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przygie%C5%82ka_bia%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turzyca_bagienna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosiczka_okr%C4%85g%C5%82olistna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosiczka_okr%C4%85g%C5%82olistna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno_zwyczajne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzewnica_zwyczajna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfia_bezkorzeniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfia_bezkorzeniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drawsko_(jezioro)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morena
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82az_narzutowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_chronione
http://pl.wikipedia.org/wiki/Awifauna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ocieniec
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a) przyrodnicze: biocenozy o charakterze naturalnym i seminaturalnym, populacje roślin i 

zwierząt gatunków chronionych, zagrożonych wyginięciem, rzadko spotykanych i kluczowych 

dla funkcjonowania ekosystemów, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, oczka 

śródpolne i śródleśne, torfowiska, łąki oraz inne elementy środowiska przyrodniczego 

warunkujące zachowanie różnorodności biologicznej Parku. Środowisko przyrodnicze Parku 

podlega ochronie również poprzez tworzenie form ochrony przyrody przewidzianych 

ustawowo: rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, pomników przyrody, 

stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych, 

b) kulturowe i historyczne: stanowiska archeologiczne, zabytki i zespoły zabytkowe, 

wartościowe układy osadnicze oraz samodzielne zespoły historyczne ukształtowanej zabudowy 

i zieleni (układy urbanistyczne i ruralistyczne), makroprzestrzenne zespoły komponowanego 

krajobrazu (zespoły krajobrazowe punkty i trasy widokowe) parki i cmentarze z przed 1945 r. 

Celami PK jest: 

 zachowanie zasobów wodnych, ochrona ilości i jakości wód podziemnych oraz poprawa 

jakości wód powierzchniowych, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum zmiany użytkowania terenu z leśnego na 

jakikolwiek inny. 

Ogólne zasady zagospodarowania i wykorzystania otuliny Parku: 

1) zachowanie korytarzy ekologicznych i innych elementów środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, zapewniających skuteczną ochronę walorów Parku, 

2) rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego na terenie Parku, w sposób 

niepowodujący dysharmonii w krajobrazie, 

3) rozwój budownictwa i prowadzenie działalności gospodarczej w sposób niezagrażający 

ochronie walorów Parku, 

4) rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego i warunki życia ludności na 

terenie Parku, 

5) dopuszcza się lokalizację urządzonych składowisk za wyjątkiem składowania odpadów 

przemysłowych i niebezpiecznych,” 

Na terenie Parku zakazuje się: 

1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

2) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

3) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej, 

5) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych, 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 
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7) lokalizacji ośrodków chowu, hodowli – posługujących się metodą bezściółkową, 

8) organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych, 

umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi, 

9) likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

10) umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i 

złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj, 

11) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu oraz 

niszczenia gleby, 

12) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 

Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą zadań realizowanych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa, w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i związanych z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne. 

Zakaz określony w ust. 1 pkt 10 nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybackiej prowadzonej w 

oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej,” 

II.1.8. Obszary chronionego krajobrazu 

W obrębie zlewni Regi jest 1 obszar chronionego krajobrazu: 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” 

Obszar o powierzchni 92 374 ha utworzony w 2005 roku.  

Na obszarze wprowadzone są następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 
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7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na stan obszaru chronionego krajobrazu oraz realizacji 

tych przedsięwzięć, które uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody i 

Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, działających przy wojewodzie. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy likwidowania zadrzewień śródpolnych: drzew i 

krzewów do lat 20, oraz gdy stanowią źródło gradacji szkodliwych owadów. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy terenów, dla których udzielono koncesji na 

wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie powołania OCHK. 

Zakaz, o których mowa w pkt 8, nie dotyczy miejsc wyznaczonych w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gmin, nie dotyczy miejsc zlokalizowanych w obszarach 

istniejącej zabudowy. 

 

II.2. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 

II.2.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Hydrografię zlewni rzeki Regi opracowano, zgodnie z warunkami zamówienia, na podstawie 

Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) w wersji z września 2010 roku.  

Rzeka Rega jest ciekiem pierwszego rzędu. Swój bieg rozpoczyna na terenie gminy Połczyn 

Zdrój, w rejonie wsi Imienko, na wysokości około 180 m n. Kr. Swój bardzo kręty bieg kończy w 

Morzu Bałtyckim w rejonie miejscowości Mrzeżyno pokonując blisko 190 km ze średnim 

spadkiem podłużnym około 0,4%. Rega jest jedną z najdłuższych rzek tzw. Przymorza. 

Zlewnia rzeki Regi jest nieco asymetryczna z lepiej rozbudowaną lewostronną częścią dorzecza, 

na którą przypada 60% powierzchni całkowitej. Jednocześnie cechuje się ona większą, niż część 

prawostronna, gęstością cieków. Wyżej położone są rejony wschodnie i południowo-wschodnie 

z wysokością przekraczającą 150 m n. Kr., natomiast najniżej tereny północne stanowiące 

jednocześnie wybrzeże Morza Bałtyckiego. Ogólnie więc teren obniża się ze wschodu i 

południowego-wschodu na północ. 

Na terenie zlewni rzeki Regi wydzielono 11 zlewni bilansowych, dla których obliczono wybrane 

charakterystyki bilansowe i zamieszczono w tabeli I.3.1. Wydzielone zlewnie posiadają bardzo 

zróżnicowane powierzchnie zlewni od nieco ponad 64 km2 (Lubieszowa) do ponad 450 km2 

(Ukleja). Obwód zlewni jest bardzo dobrze skorelowany z powierzchnią zlewni i zmienia się w 

jej funkcji potęgowo. 
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Kształt zlewni jest przeważnie wydłużony, co potwierdzają wartości wskaźnika wydłużenia 

(Cw) równe średnio 0,6 oraz wskaźnika (Ck) równe przeciętnie 0,3. Najbardziej wydłużony 

kształt ma zlewnia Reskiej Węgorzy (Cw = 1,0), a następnie Łożnica i Piaskowa(Cw  = 0,9). 

Zlewnie bilansowe położone są w nizinnym piętrze hipsometrycznym, w przedziale wysokości 

bezwzględnej od 0 do 205 m n. Kr. Ich średnie nachylenie przekracza na ogół 0,5% osiągając 

ponad 1% w przypadku Łożnicy i blisko 1% w przypadku Brzeźnickiej Węgorzy i Piaskowej. 

Średni spadek mniejszy niż 0,5% posiadają jedynie zlewnie Regi (~0,4%) i Gardominki (~0,3%). 

Przeciętne zalesienie zlewni bilansowych wynosi nieco ponad 30%, z tego przeważnie mieści się 

w przedziale od 15 do 35% (8 zlewni). Największą lesistością cechuje się zlewnia rzeki 

Brzeźnickiej Węgorzy (ponad 50%), nieco mniejszą zlewnia Mołstowej (46%) oraz Reskiej 

Węgorzy i Piaskowej (średnio po około 40%). Największe zwarte kompleksy leśny znajdują się 

w zlewni Mołstowej i Brzeźnickiej Węgorzy. 

Szczegółowe dane fizycznogeograficzne zamieszczono w tabeli II.2.1. 

Tabela II. 2. 1. Wybrane parametry fizycznogeograficzne zlewni bilansowych w zlewni Regi. Oznaczenia: A – powierzchnia 
[km2], P – obwód [km], Lmax – długość maksymalna zlewni [km], Bśr – szerokość średnia zlewni [km], Cw – wskaźnik 

wydłużenia zlewni [-], Ck – wskaźnik kolistości zlewni [-], Hmax – wysokość maksymalna zlewni n. Kr. [m], Hmin – 
wysokość minimalna zlewni n. Kr. [m], Hwz – maksymalna wysokość względna w zlewni [m], S – średnie 
nachylenie zlewni [%], L – wskaźnik lesistości zlewni [%]. 

Zlewnia 
Charakterystyka 

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L 

Rega 2760,9 443,6 153,0 18,0 0,4 0,2 205 0 205 3,9 32 

Łoźnica 88,2 46,0 11,6 7,6 0,9 0,5 156 60 96 10,2 26 

Reska Węgorza 344,4 135,1 21,7 15,9 1,0 0,2 175 53 122 6,6 43 

Brzeźnicka 
Węgorza 

166,5 83,3 29,2 5,7 0,5 0,3 175 55 120 9,3 54 

Piaskowa 86,8 64,0 11,8 7,4 0,9 0,3 125 40 85 9,1 39 

Ukleja 457,1 158,0 36,8 12,4 0,7 0,2 180 30 150 7,0 25 

Sąpólna 216,0 90,1 28,6 7,6 0,6 0,3 105 30 75 5,1 20 

Dobra 69,6 50,0 16,4 4,2 0,6 0,3 105 40 65 7,8 21 

Rekowa 106,2 58,5 22,2 4,8 0,5 0,4 110 30 80 7,8 19 

Gardominka 97,9 64,7 22,9 4,3 0,5 0,3 60 30 30 3,0 24 

Lubieszawa 64,4 47,1 13,1 4,9 0,7 0,4 60 20 40 5,0 20 

Mołstowa 376,9 138,7 42,1 9,0 0,5 0,2 135 10 125 6,4 46 
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Rys. II. 2. 1. Wybrane elementy hydrograficzne zlewni rzeki Regi. 
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Z uwagi na położenie zlewni bilansowanych na obszarze pojeziernym (południowa i wschodnia 

część dorzecza Regi), mamy do czynienia z dużą liczbą i znacznym zagęszczeniem jezior. 

Najwięcej znajduje się w zlewniach: Brzeźnickiej i Reskiej Węgorzy oraz Uklei. Większość jeziora 

ma charakter przepływowy lub odpływowy dając początek rzekom. Największe pod względem 

powierzchni (Jez. Woświn) jest typu przepływowego z osią hydrograficzną w postaci rzeki Uklei. 

Zajmuje powierzchnię 758 ha, tj. blisko 5-krotnie więcej niż drugie w kolejności – Jez. Zarańskie 

położone w zlewni rzeki Łoźnicy i ponad 5-krotnie więcej niż Jez. Bucierz, przez które przepływa 

rzeka Brzeźnicka Węgorza. Kolejne jeziora zajmują już powierzchnie mniejsze od 1 km2 (100 

ha). Dla porównania warto nadmienić, że łączna powierzchnia 9 największych jezior w zlewni 

wynosi nieco ponad 9 km2 przy blisko 8 km2 powierzchnia największego zbiornika naturalnego 

– Jez. Woświn. 

Poza jeziorami w zlewni rzeki Regi funkcjonują dwa duże zbiorniki wodne: Likowo i Rejowice 

położone w dolnym biegu rzeki Regi, przy czym różnią się one znacznie pod względem 

zajmowanej powierzchni, która w przypadku Zb. Rejowice (164 ha) jest ponad 4-krotnie 

większa, niż Zb. Likowo. Oba pełnią funkcję energetyczną. Zbudowane tam elektrownie wodne 

(około 90 lat temu) wytarzają rocznie 9 tys. MWh energii, z tego ponad 60% przypada na Zb. 

Rejowice. Wybrane charakterystyki jezior oraz zbiorników wodnych przedstawiają tabele II.2.2 i 

II.2.3. 

Tabela II. 2. 2. Wybrane charakterystyki morfometryczne jezior zlewni Regi. Oznaczenia: A – powierzchnia [km2], P – obwód 
[km], Hśr – głębokość średnia [m], Hmax – głębokość maksymalna [m]. 

Jezioro A P Hśr. Hmax. 

Woświn 758 26,0 9,4 28,1 

Zarańskie 159 10,8 - 18,6 

Bucierz 147 8,1 10,6 29,1 

Czaple 95 8,3 6,5 25,7 

Okrzeja 92 5,1 2,6 4,4 

 

Tabela II. 2. 3. Wybrane charakterystyki morfometryczne i techniczne zbiorników retencyjnych z elektrowniami wodnymi w 
zlewni Regi. Oznaczenia: A – powierzchnia [km2], P – obwód [km], Hśr – głębokość średnia [m], Hmax – głębokość maksymalna 

[m], V – objętość [mln m3], S – spad nominalny [m], Q – przełyk instalowany [m3/s]. 

Zbiornik A P Hśr. Hmax. V S Q 

Likowo 38 6,9 3,9 - 1,5 5,2 22,0 

Rejowice 164 23,7 2,8- 7,3 4,6 7,2 30,0 

 

W dalszej części rozdziału, w tabelach od II.2.4. do II.2.15. przedstawiono podział hydrograficzny 

zlewni bilansowych. Dla każdego bilansowanego cieku opracowano tabelaryczny podział 

hydrograficzny, obejmujący: nazwę profilu (początek cieku, powyżej dopływu, dopływ, poniżej 

dopływu, ujście cieku), km biegu i powierzchnię zlewni w km2. Pogrubioną czcionką wyróżniono 

te dopływy, dla których opracowane zostaną szczegółowe obliczenia bilansowe. 
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Tabela II. 2. 4. Podział hydrograficzny rzeki Regi. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 187,72 0,00 

Rega powyżej dopływu z jez. Resko Górne 183,29 9,75 

Dopływ z jez. Resko Górne (l) 183,29 2,34 

Rega poniżej dopływu z jez. Resko Górne 183,29 12,09 

Rega powyżej dopływu z jez. Klęckiego 177,76 15,56 

Dopływ z jez. Klęckiego (l) 177,76 10,04 

Rega poniżej dopływu z jez. Klęckiego 177,76 25,60 

Rega powyżej Włosienia 169,69 36,49 

Włosień (p) 169,69 10,63 

Rega poniżej Włosienia 169,69 47,12 

Rega powyżej dopływu z Czarnolesia 167,55 53,11 

Dopływ z Czarnolesia (p) 167,55 6,78 

Rega poniżej dopływu z Czarnolesia 167,55 59,89 

Rega powyżej dopływu z Kluczkowa 163,54 76,66 

Dopływ z Kluczkowa (l) 163,54 8,04 

Rega poniżej dopływu z Kluczkowa 163,54 84,70 

Rega powyżej dopływu spod Dąbrowy Starogardzkiej 160,73 91,76 

Dopływ spod Dąbrowy Białogardzkiej (p) 160,73 9,06 

Rega poniżej dopływu spod Dąbrowy Starogardzkiej 160,73 100,82 

Rega powyżej dopływu spod Nielepu 152,78 120,61 

Dopływ spod Nielepu (p) 152,78 21,01 

Rega poniżej dopływu spod Nielepu 152,78 141,62 

Rega powyżej dopływu spod Bystrzyny 150,39 147,62 

Dopływ spod Bystrzyny (p) 150,39 18,44 

Rega poniżej dopływu spod Bystrzyny 150,39 166,06 

Rega powyżej Galbeny 144,36 189,48 

Galbena (l) 144,36 22,71 

Rega poniżej Galbeny 144,36 212,19 

Rega powyżej dopływu z jez. Wilczkowo 143,48 213,07 

Dopływ z jez. Wilczkowo (l) 143,48 8,55 

Rega poniżej dopływu z jez. Wilczkowo 143,48 221,62 

Rega powyżej Kanału Przybysław 141,75 226,27 

Kanał Przybysław (p) 141,75 30,17 

Rega poniżej Kanału Przybysław 141,75 256,44 

wodowskaz Golniewo Dolne 141,28 259,00 

Rega powyżej dopływu z jez. Słonowice 136,59 281,08 

Dopływ z jez. Słonowice (l) 136,59 6,89 

Rega poniżej dopływu z jez. Słonowice 136,59 287,97 
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Profil Km A [km2] 

Rega powyżej dopływu z jez. Oparzno 135,91 288,38 

Dopływ z jez. Oparzno (p) 135,91 15,88 

Rega poniżej dopływu z jez. Oparzno 135,91 304,26 

Rega powyżej dopływu Stara Rega 134,45 305,81 

Stara Rega (l) 134,45 164,18 

Rega poniżej dopływu Stara Rega 134,45 469,99 

Rega powyżej Klępnicy 133,31 471,84 

Klępnica (Kanał Klępnica) (p) 133,31 11,15 

Rega poniżej Klępnicy 133,31 482,99 

Rega powyżej Łożnicy 118,87 523,62 

Łożnica (Łoźnica) (l) 118,87 88,19 

Rega poniżej Łożnicy 118,87 611,81 

wodowskaz Łobez 117,35 615,81 

Rega powyżej Reskiej Węgorzy 114,01 619,44 

Reska Węgorza (l) 114,01 344,40 

Rega poniżej Reskiej Węgorzy 114,01 963,84 

Rega powyżej dopływu z Zachełmia 108,17 973,44 

Dopływ z Zachełmia (l) 108,17 7,62 

Rega poniżej dopływu z Zachełmia 108,17 981,06 

Rega powyżej Kanału Radowo-Strzmiele 108,10 981,07 

Kanał Radowo-Strzmiele (l) 108,10 32,53 

Rega poniżej Kanału Radowo-Strzmiele 108,10 1013,60 

Rega powyżej dopływu z jez. Karwowo 103,08 1026,68 

Dopływ z jez. Karwowo (l) 103,08 4,03 

Rega poniżej dopływu z jez. Karwowo 103,08 1030,71 

Rega powyżej dopływu z Przemysława 96,67 1056,12 

Dopływ z Przemysława (p) 96,67 6,64 

Rega poniżej dopływu z Przemysława 96,67 1062,76 

Rega powyżej Jasienicy 89,06 1078,17 

Jasienica (Kanał Sosnowo) (p) 89,06 19,52 

Rega poniżej Jasienicy 89,06 1097,69 

Rega powyżej dopływu z Gardzina 87,84 1101,98 

Dopływ z Gardzina (p) 87,84 6,08 

Rega poniżej dopływu z Gardzina 87,84 1108,06 

Rega powyżej dopływu z Lubienia 85,70 1110,04 

Dopływ z Lubienia (l) 85,70 7,86 

Rega poniżej dopływu z Lubienia 85,70 1117,90 

Rega powyżej Kanału Resko 80,76 1127,42 

Kanał Resko (p) 80,76 5,25 
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Profil Km A [km2] 

Rega poniżej Kanału Resko 80,76 1132,67 

wodowskaz Resko 80,01 1133,58 

Rega powyżej dopływu spod Policka 77,61 1137,01 

Dopływ spod Policka (p) 77,61 10,16 

Rega poniżej dopływu spod Policka 77,61 1147,17 

Rega powyżej Piaskowej 71,86 1164,37 

Piaskowa (l) 71,86 86,76 

Rega poniżej Piaskowej 71,86 1251,13 

Rega powyżej Czernicy 70,68 1256,14 

Czernica (p) 70,68 10,87 

Rega poniżej Czernicy 70,68 1267,01 

Rega powyżej Zb. Likowo 68,24 1271,09 

Rega powyżej Uklei  1271,10 

Ukleja (l) 68,02 457,09 

Rega poniżej Uklei  1728,19 

Zapora zbiornika Likowo 65,21 1740,10 

Rega powyżej Kanału Budzicze 59,67 1748,35 

Kanał Budzicze (p) 59,67 16,57 

Rega poniżej Kanału Budzicze 59,67 1764,92 

Rega powyżej Potuliny 59,41 1765,06 

Potulina (l) 59,41 28,77 

Rega poniżej Potuliny 59,41 1793,83 

Rega powyżej Zb. Rejowice 57,92 1794,78 

Rekowa powyżej Rekowej 57,86 1795,00 

Rekowa (p) 57,86 106,16 

Rega poniżej Rekowej 57,86 1901,16 

Rega powyżej Miedznej 51,63 1912,97 

Miedzna (l) 51,63 4,64 

Rega poniżej Miedznej 51,63 1917,61 

Rega powyżej Gardominki 51,63 1918,64 

Gardominka (l) 51,63 97,92 

Rega poniżej Gardominki 51,63 2016,56 

Zapora zbiornika Rejowice 49,41 2018,48 

Rega powyżej Kanału Brodnik 44,83 2030,35 

Kanał Brodnik (l) 44,83 3,86 

Rega poniżej Kanału Brodnik 44,83 2034,21 

Rega powyżej Kanału Starkowo 43,58 2035,15 

Kanał Starkowo (l) 43,58 14,26 

Rega poniżej Kanału Starkowo 43,58 2049,41 
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Profil Km A [km2] 

Rega powyżej Kanału Gryfice 42,82 2050,26 

Kanał Gryfice A (p) 42,82 9,20 

Rega poniżej Kanału Gryfice 42,82 2059,46 

Rega powyżej Lubieszawy 39,05 2065,88 

Lubieszawa (p) 39,05 64,38 

Rega poniżej Lubieszawy 39,05 2130,26 

Rega powyżej Otoczki 34,95 2139,28 

Otoczka (l) 34,95 56,26 

Rega poniżej Otoczki 34,95 2195,54 

Rega powyżej Kanału Lubosiel 30,92 2204,15 

Kanał Lubosiel (p) 30,92 15,10 

Rega poniżej Kanału Lubosiel 30,92 2219,25 

Rega powyżej Mołstowej 29,92 2219,84 

Mołstowa (p) 29,92 376,94 

Rega poniżej Mołstowej 29,92 2596,78 

wodowskaz Trzebiatów 14,86 2637,53 

Rega powyżej Sarniej 13,88 2640,35 

Sarnia (p) 13,88 61,58 

Rega poniżej Sarniej 13,88 2701,93 

Rega powyżej Kanału Włodarka I 9,09 2703,17 

Kanał Włodarka I (l) 9,09 23,93 

Rega poniżej Kanału Włodarka I 9,09 2727,10 

Rega powyżej Kanału Włodarka IV 5,81 2727,36 

Kanał Włodarka IV (l) 5,81 5,97 

Rega poniżej Kanału Włodarka IV 5,81 2733,33 

Rega powyżej Kanału Mrzeżyno I 2,12 2733,76 

Kanał Mrzeżyno I (l) 2,12 4,00 

Rega poniżej Kanału Mrzeżyno I 2,12 2737,76 

Rega powyżej Zgniłej Regi 1,66 2737,83 

Zgniła Rega (p) 1,66 21,58 

Rega poniżej Zgniłej Regi 1,66 2759,41 

ujście (Morze Bałtyckie) 0,00 2760,93 

 

Tabela II. 2. 5. Podział hydrograficzny rzeki Łoźnicy. 

Profil Km A [km2] 

Łoźnica początek rzeki 17.18 0.00 

Łoźnica powyżej Dopływu z Pokręt 12.40 15.46 

Dopływ Z Pokręt (l) 12.36 0.91 
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Profil Km A [km2] 

Łoźnica poniżej Dopływu z Pokręt 12.40 16.37 

Łoźnica powyżej Kanału Zagórzyce 10.90 18.81 

Kanał Zagórzyce (p) 10.89 20.83 

Łoźnica poniżej Kanału Zagórzyce 10.90 39.64 

Łoźnica powyżej Kanału Zajezierze 10.00 40.79 

Kanał Zajezierze (l) 10.03 17.26 

Łoźnica poniżej Kanału Zajezierze 10.00 58.05 

Łoźnica powyżej Dopływu z Wysiedla 3.10 71.48 

Dopływ z Wysiedla (p) 3.10 11.43 

Łoźnica poniżej Dopływu z Wysiedla 3.10 82.91 

wodowskaz Łobez 1.80 87.24 

ujście (Rega) 0.00 88.19 

 

Tabela II. 2. 6. Podział hydrograficzny rzeki Reskiej Węgorzy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 24,17 0,00 

wodowskaz Węgorzyno 23,00 6,20 

Reska Węgorza powyżej dopływu spod Kłodawy 20,41 14,67 

Dopływ spod Kłodawy (p) 20,41 23,50 

Reska Węgorza poniżej dopływu spod Kłodawy 20,41 38,17 

Reska Węgorza powyżej Kanału Połchowo 16,56 42,90 

Kanał Połchowo (Golnica) (p) 16,56 15,82 

Reska Węgorza poniżej Kanału Połchowo 16,56 58,72 

Reska Węgorza powyżej dopływu z Runowa 15,21 59,80 

Dopływ z Runowa (l) 15,21 10,33 

Reska Węgorza poniżej Dopływu z Runowa 15,21 70,13 

wodowskaz Runowo 15,02 70,23 

Reska Węgorza powyżej Golnicy 14,47 70,49 

Golnica (l) 14,47 22,56 

Reska Węgorza poniżej Golnicy 14,47 93,05 

Reska Węgorza powyżej Przetonki 9,60 102,95 

Przytonka (p) 9,60 20,89 

Reska Węgorza poniżej Przetonki 9,60 123,84 

Reska Węgorza powyżej Kanału Kraśnik 9,20 124,49 

Dopływ z Kanału Kraśnik (l) 9,20 16,20 

Reska Węgorza poniżej Kanału Kraśnik 9,20 140,69 

Reska Węgorza powyżej Brzeźnickiej Węgorzy 3,82 155,58 

Brzeźnicka Węgorza (p) 3,82 166,48 

Reska Węgorza poniżej Brzeźnickiej Węgorzy 3,82 322,06 
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Profil Km A [km2] 

Reska Węgorza powyżej Kanału Bonin 2,34 324,92 

Kanał Bonin (p) 2,34 17,30 

Reska Węgorza poniżej Kanału Bonin 2,34 342,22 

ujście (Rega) 0,00 344,40 

 

Tabela II. 2. 7. Podział hydrograficzny rzeki Brzeźnickiej Węgorzy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 31,39 0,00 

Ostrowitnica powyżej jez. Mielno 30,65 33,97 

zlewnia jez. Mielno - 0,96 

Krzyworzeka (l) 29,99 21,47 

Ostrowitnica poniżej jez. Mielno 29,79 56,40 

powyżej jeziora Ostrowiec 28,35 58,78 

zlewnia bezpośrednia jeziora Ostrowiec - 3,81 

Mnica (p) 27,62 4,60 

Ostrowitnica poniżej jeziora Ostrowiec 26,93 67,19 

Ostrowitnica powyżej jeziora Bucierz 24,09 74,64 

zlewnia jeziora Bucierz - 7,26 

poniżej jeziora Bucierz 21,65 81,90 

powyżej jeziora Czaple 20,99 81,90 

Zlewnia jeziora Czaple - 6,76 

Brzeźnicka Węgorza poniżej jeziora Czaple 17,53 88,66 

Brzeźnicka Węgorza powyżej dopływu z jeziora Dubie 15,12 93,13 

Dopływ z jeziora Dubie (l) 15,12 7,46 

Brzeźnicka Węgorza poniżej dopływu z jeziora Dubie 15,12 100,59 

Brzeźnicka Węgorza powyżej jeziora Brzeźno 12,09 106,75 

zlewnia bezpośrednia jeziora Brzeźno  5,18 

Brzeźnica (p) 11,89 18,79 

Brzeźnicka Węgorza poniżej jeziora Brzeźno 11,54 130,72 

Brzeźnicka Węgorza powyżej dopływu spod Rogówka 6,85 144,06 

Dopływ spod Rogówka (l) 6,85 8,35 

Brzeźnicka Węgorza poniżej dopływu spod Rogówka 6,85 152,41 

wodowskaz Lesięcin 0,50 166,32 

ujście (Reska Węgorza) 0,00 166,48 
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Tabela II. 2. 8. Podział hydrograficzny rzeki Piaskowej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 13,86 0,00 

Piaskowa powyżej dopływu z Dorowa 9,78 10,81 

Dopływ z Dorowa (p) 9,78 11,62 

Piaskowa poniżej dopływu z Dorowa 9,78 22,43 

Piaskowa powyżej Młynowej 4,22 33,08 

Młynowa (l) 4,22 48,89 

Piaskowa poniżej Młynowej 4,22 81,97 

wodowskaz Żerzyno 3,48 82,34 

ujście (Rega) 0,00 86,76 

 

Tabela II. 2. 9. Podział hydrograficzny rzeki Uklei. 

Profil Km A [km2] 

Dopływ z jez. Dłusko 47,49 0,00 

Dopływ z jez. Dłusko powyżej jez. Woświn 42,37 15,35 

zlewnia bezpośrednia jeziora Woświn - 33,61 

Dopływ spod Wielenia (l) 39,26 9,48 

Ukleja poniżej jeziora Woświn 36,08 58,44 

Ukleja powyżej Kanału Mielno-Chwarstno 32,55 62,27 

Kanał Mielno-Chwarstno (p) 32,55 23,96 

Ukleja poniżej Kanału Mielno-Chwarstno 32,55 86,23 

wodowskaz Mieszewo 28,80 95,95 

Ukleja powyżej jeziora Ukrzeja 24,54 104,22 

zlewnia jeziora Ukrzeja - 7,13 

Ukleja poniżej jeziora Ukrzeja 23,84 111,35 

Ukleja powyżej Dobrzenicy 18,86 124,61 

Dobrzenica (l) 18,86 46,74 

Ukleja poniżej Dobrzenicy 18,86 171,35 

Ukleja powyżej Gostominki 10,08 188,95 

Gostominka (p) 10,08 8,65 

Ukleja poniżej Gostominki 10,08 197,60 

wodowskaz Miłogoszcz 6,81 209,23 

Ukleja powyżej Kanału Żerzyno 5,40 211,53 

Kanał Żerzyno (p) 5,40 7,23 

Ukleja poniżej Kanału Żerzyno 5,40 218,76 

Ukleja powyżej Łosośnicy 3,40 220,14 

Łosośnica (l) 3,40 17,90 

Ukleja poniżej Łosośnicy 3,40 238,04 
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Profil Km A [km2] 

Ukleja powyżej Sąpólnej 1,81 240,23 

Sąpólna (l) 1,81 215,97 

Ukleja poniżej Sąpólnej 1,81 456,20 

ujście (zb. Likowo, Rega) 0,00 457,09 

 

Tabela II. 2. 10. Podział hydrograficzny rzeki Sąpólnej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 33,78 0,00 

Sąpólna powyżej dopływu spod Anielina 30,08 5,75 

Dopływ spod Anielina (p) 30,08 6,27 

Sąpólna poniżej dopływu spod Anielina 30,08 12,02 

Sąpólna powyżej Bukowiny 24,47 21,08 

Bukowina (l) 24,47 37,61 

Sąpólna poniżej Bukowiny 24,47 58,69 

Sąpólna powyżej dopływu w Ostrzycy 22,54 61,24 

Dopływ w Ostrzycy (p) 22,54 8,16 

Sąpólna poniżej dopływu w Ostrzycy 22,54 69,40 

Sąpólna powyżej dopływu spod Sąpolnicy 17,11 76,81 

Dopływ spod Sąpolnicy (l) 17,11 7,26 

Sąpólna poniżej dopływu spod Sąpolnicy 17,11 84,07 

wodowskaz Kulice 15,50 88,68 

Rega powyżej Kanału Wojcieszyn 13,13 90,12 

Kanał Wojcieszyn (l) 13,13 11,86 

Rega poniżej Kanału Wojcieszyn 13,13 101,98 

Sąpólna powyżej Dobrej 11,58 105,52 

Dobra (p) 11,58 69,56 

Sąpólna poniżej Dobrej 11,58 175,08 

Sąpólna powyżej dopływu spod Brzozowa 5,83 193,44 

Dopływu spod Brzozowa (l) 5,83 12,34 

Sąpólna poniżej dopływu spod Brzozowa 5,83 205,78 

wodowskaz Siwkowice 3,21 208,31 

ujście (Ukleja) 0,00 215,97 

 

Tabela II. 2. 11. Podział hydrograficzny rzeki Dobrej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 19,87 0,00 

Dobra powyżej dopływu z Kol. Ostrzycy 10,37 15,98 

Dopływu z Kol. Ostrzycy (l) 10,37 3,03 
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Profil Km A [km2] 

Dobra poniżej dopływu z Kol. Ostrzycy 10,37 19,01 

wodowskaz Jarchlino 1,86 30,59 

Dobra powyżej dopływu spod Kulic 0,76 57,18 

Dopływ spod Kulic (l) 0,76 11,41 

Dobra poniżej dopływu spod Kulic 0,76 68,59 

ujście (Sąpólna) 0,00 69,56 

 

Tabela II. 2. 12. Podział hydrograficzny rzeki Rekowej. 

Profil Km A [km2] 

Dopływ z Gozdna 24,82 0,00 

Dopływ z Gozdna powyżej jez. Łabuń 21,48 7,26 

Zlewnia bezpośrednia jez. Łabuń - 10,68 

Dopływ z Gozdna poniżej jez. Łabuń 20,88 17,94 

Rekowa powyżej Łabuni 18,25 20,43 

Łabunia (p) 18,25 11,80 

Rekowa poniżej Łabuni 18,25 32,23 

Rekowa powyżej Kanału Iglice 16,11 38,22 

Kanał Iglice (p) 16,11 10,10 

Rekowa poniżej Kanału Iglice 16,11 48,32 

Rekowa powyżej Wicimicy 11,98 61,18 

Wicimica (p) 11,98 5,53 

Rekowa poniżej Wicimicy 11,98 66,71 

Rekowa powyżej Kanału Dąbie 8,47 74,74 

Kanał Dąbie (p) 8,47 11,71 

Rekowa poniżej Kanału Dąbie 8,47 86,45 

Rekowa powyżej Kanału Gostyń 2,35 94,80 

Kanał Gostyń (p) 2,35 9,01 

Rekowa poniżej Kanału Gostyń 2,35 103,81 

wodowskaz Płoty 1,31 104,57 

ujście (Rega) 0,00 106,16 

 

Tabela II. 2. 13. Podział hydrograficzny rzeki Gardominki. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 26,39 0,00 

Gardominka powyżej Rudki 13,22 27,58 

Rudka (l) 13,22 20,30 

Gardominka poniżej Rudki 13,22 47,88 

Gardominka powyżej Kanału Jasiel-Zagórcze 6,12 64,40 
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Profil Km A [km2] 

Kanał Jasiel-Zagórcze (l) 6,12 7,02 

Gardominka poniżej Kanału Jasiel-Zagórcze 6,12 71,42 

wodowskaz Gardomino 5,31 73,00 

Gardominka powyżej Wołowej 3,29 74,76 

Wołowa (p) 3,29 11,59 

Gardominka poniżej Wołowej 3,29 86,35 

Gardominka powyżej dopływu z jeziora Trzygłowskiego 2,69 86,92 

Dopływ z jeziora Trzygłowskiego (l) 2,69 6,60 

Gardominka poniżej dopywu z jeziora Trzygłowskiego 2,69 93,52 

ujście (zb. Rejowice, Rega) 0,00 97,92 

 

Tabela II. 2. 14. Podział hydrograficzny rzeki Lubieszawy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 14,31 0,00 

Lubieszawa powyżej Rowu Charnowo 5,88 31,95 

Rów Charnowo (p) 5,88 12,16 

Lubieszawa poniżej Rowu Charnowo 5,88 44,11 

wodowskaz Brojce 0,95 56,40 

ujście (Rega) 0,00 64,38 

 

Tabela II. 2. 15. . Podział hydrograficzny rzeki Mołstowej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 54,15 0,00 

Mołstowa powyżej dopływu z Rusinowa 48,96 14,20 

Dopływ z Rusinowa (p) 48,96 13,88 

Mołstowa poniżej dopływu z Rusinowa 48,96 28,08 

Mołstowa powyżej dopływu spod Zydlunga 46,63 35,63 

Dopływ spod Zydlunga (p) 46,63 4,78 

Mołstowa poniżej dopływu spod Zydlunga 46,63 40,41 

Mołstowa powyżej Ząbrówki 37,79 56,76 

Ząbrówka (p) 37,79 30,87 

Mołstowa poniżej Ząbrówki 37,79 87,63 

Mołstowa powyżej Leżnicy 34,75 93,26 

Leżnica (p) 34,75 5,44 

Mołstowa poniżej Leżnicy 34,75 98,70 

Mołstowa powyżej Czernicy 31,39 101,44 

Czernica (p) 31,39 75,61 

Mołstowa poniżej Czernicy 31,39 177,05 
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Profil Km A [km2] 

Mołstowa powyżej Rzecznicy 22,78 200,85 

Rzecznica (p) 22,78 15,61 

Mołstowa poniżej Rzecznicy 22,78 216,46 

Mołstowa powyżej Pniewki 22,07 217,08 

Pniewka (l) 22,07 38,87 

Mołstowa poniżej Pniewki 22,07 255,95 

Mołstowa powyżej Starninki 18,92 259,10 

Starninka (p) 18,92 12,78 

Mołstowa poniżej Starninki 18,92 271,88 

Mołstowa powyżej Wkry 15,82 277,68 

Wkra (p) 15,82 32,79 

Mołstowa poniżej Wkry 15,82 310,47 

Mołstowa powyżej Brodźca 11,27 321,67 

Brodziec (l) 11,27 26,42 

Mołstowa poniżej Brodźca 11,27 348,09 

wodowskaz Bielikowo 1,87 367,00 

ujście (Rega) 0,00 376,94 

 

II.2.2. Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne  

Zlewnia Regi jest kontrolowana pod względem hydrologicznym przez działające aktualnie dwie 

stacje wodowskazowe sieci IMGW-PIB. Pomiary hydrometryczne wykonywane są na Redze 

(główna rzeka bilansowa). Wykaz wszystkich wodowskazów uwzględnionych w obliczeniach 

bilansowych zestawiono w tabeli II.2.16. 

Tabela II. 2. 16. Wykaz i wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych w zlewni rzeki Regi. 

Lp. Nazwa rzeki Stacja wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 
Powierzchnia 

A [km2] 
Typ 

1 Rega Golniewo Dolne 141,28 259,00 historyczny 

2 Rega Łobez 117,35 615,81 historyczny 

3 Rega Resko 80,01 1133,58 czynny 

4 Rega Trzebiatów 14,86 2637,53 czynny 

5 Łożnica Łobez 1,80 87,24 historyczny 

6 Reska Węgorza Węgorzyno 23,0 6,20 historyczny 

7 Reska Węgorza Runowo 15,02 70,23 historyczny 

8 Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,50 166,32 historyczny 

9 Piaskowa Żerzyno 3,48 82,34 historyczny 

10 Ukleja Mieszewo 28,80 95,95 historyczny 

11 Ukleja Miłogoszcz 6,81 209,23 historyczny 

12 Sąpólna Kulice 15,50 88,68 historyczny 
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13 Sąpólna Siwkowice 3,21 208,31 historyczny 

14 Dobra Jarchlino 1,86 30,59 historyczny 

15 Rekowa Płoty 1,31 104,57 historyczny 

16 Gardominka Gardomino 5,31 73,00 historyczny 

17 Lubieszowa Brojce 0,95 56,40 historyczny 

18 Mołstowa Bielikowo 1,87 367,00 historyczny 

 

Dla zlewni, na obszarze których znajdują się posterunki służb hydrologicznych, zakłada się opis 

ilościowy zasobów wód powierzchniowych w postaci ciągów przepływów średnich okresowych 

(dekadowych lub miesięcznych, czy nawet dobowych) zestawionych dla profilów 

wodowskazowych na podstawie dostępnego materiału obserwacji wieloletnich. Dane te 

powinny spełniać warunek ciągłości (brak luk w obserwacjach) i synchroniczności (taki sam 

krok czasowy i obserwacji dla wszystkich wodowskazów) (Hydroprojekt, 1992).  

Zasób danych wodowskazowych posiada zróżnicowany zakres czasowy. Stąd, w celu uzyskania 

jednorodności ciągów, przygotowano krzywe regresji (związki wodowskazów) między 

wybranymi profilami wodowskazowymi. Wyboru funkcji regresji dokonano na podstawie 

wartości współczynników korelacji R uzyskanych dla kolejno rozpatrywanych krzywych 

aproksymujących. Wielkości R musiały spełnić dodatkowo warunek: 

R ≥ 0,700 

Wspomniany warunek określa minimalną wartość współczynnika korelacji dla związku 

mocnego, dla którego wartość współczynnika determinacji R2 wynosi 0,5 co oznacza 

współzależność na poziomie 50%; pozostałe 50% ma charakter losowy (Byczkowski, 1999).  W 

oparciu o dostarczone ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) oraz wydłużone za 

pomocą przygotowanych krzywych regresji, obliczono wybrane charakterystyki hydrologiczne 

natężenia przepływu oraz odpływu jednostkowego (SNQ i SNq – średnie z niskich, SSQ i SSq – 

średnie ze średnich oraz SWQ i SWq – średnie z wysokich). Wyniki podano w tabelach II.2.17 i 

II.2.18. 

Tabela II. 2. 17. Wybrane przepływy charakterystyczne główne II stopnia dla posterunków wodowskazowych zlewni rzeki 
Regi w latach 1981-2010. 

Nazwa rzeki Stacja wodowskazowa SNQ [m3/s] SSQ [m3/s] SWQ [m3/s] 

Rega 

Golniewo Dolne 1,03 1,90 5,34 

Łobez 2,42 4,50 12,0 

Resko 4,82 8,67 21,2 

Trzebiatów 9,24 20,13 55,7 

Łoźnica Łobez 0,22 0,52 1,66 

Reska Węgorza 
Węgorzyno 0,005 0,03 0,09 

Runowo 0,08 0,39 1,46 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,87 1,28 2,10 

Piaskowa Żerzyno 0,27 0,51 1,39 
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Nazwa rzeki Stacja wodowskazowa SNQ [m3/s] SSQ [m3/s] SWQ [m3/s] 

Ukleja 
Mieszewo 0,26 0,79 3,32 

Miłogoszcz 0,70 1,56 4,86 

Sąpólna 
Kulice 0,09 0,57 3,44 

Siwkowice 0,56 1,47 5,96 

Dobra Jarchlino 0,11 0,23 0,89 

Rekowa Płoty 0,17 0,58 2,05 

Gardominka Gardomino 0,21 0,56 2,53 

Lubieszawa Brojce 0,14 0,44 1,57 

Mołstowa Bielikowo 1,39 2,89 9,12 

 

Tabela II. 2. 18. Odpływy jednostkowe SNq, SSq i SWq dla wybranych posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Regi w 
latach 1981-2010. 

Nazwa rzeki Stacja wodowskazowa SNq [l/s∙km2] SSq [l/s∙km2] SWq [l/s∙km2] 

Rega 

Golniewo Dolne 4,0 7,3 20,6 

Łobez 3,9 7,3 19,4 

Resko 4,2 7,6 18,7 

Trzebiatów 3,5 7,6 21,1 

Łoźnica Łobez 2,5 6,0 19,0 

Reska Węgorza 
Węgorzyno 0,8 4,4 13,9 

Runowo 1,2 5,5 20,8 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 5,2 7,7 12,6 

Piaskowa Żerzyno 3,3 6,2 16,9 

Ukleja 
Mieszewo 2,7 8,2 34,6 

Miłogoszcz 3,3 7,4 23,2 

Sąpólna 
Kulice 1,0 6,4 38,8 

Siwkowice 2,7 7,1 28,6 

Dobra Jarchlino 3,5 7,6 29,1 

Rekowa Płoty 1,6 5,5 19,6 

Gardominka Gardomino 2,8 7,7 34,7 

Lubieszawa Brojce 2,5 7,8 27,8 

Mołstowa Bielikowo 3,8 7,9 24,9 

Średni roczny przepływ w profilu zamykającym zlewnię rzeki Regi wyniósł w latach 19801-

2010 nieco ponad 21 m3/s, a odpływ całkowity ponad 664 mln m3 średnio w roku 

hydrologicznym. Oznacza to, że przy średniorocznej sumie opadów około 700 mm, przeciętny, 

obszarowy wskaźnik odpływu rzecznego wynosi 0,35 [-]. Zmienia się jednak od nieco ponad 
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0,22-0,26 [-] w zlewni rzeki Reskiej Węgorzy do blisko 0,40 [-] w górnej części zlewni rzeki 

Uklei. 

Średni roczny przepływ w wieloleciu (SSQ) zmienia się w funkcji powierzchni zlewni liniowo ze 

współczynnikiem determinacji bliskim jedności. Oznacza to, że powierzchnia zlewni jest 

wystarczającą zmienną objaśniającą. Analiza wartości odpływu jednostkowego (SSq) wskazuje 

na jego dużą stabilność w profilu podłużnym rzeki głównej (Regi) oraz wyraźne wahania w 

przypadku pozostałych zlewni bilansowych, gdzie SSq przyjmuje wartości od niespełna 4,5 l/s 

km2 (górna część zlewni rzeki Reskiej Węgorzy) do 8,2 l/s km2 w górnej części zlewni rzeki 

Uklei, co oznacza różnice w wielkości rocznego odpływu sięgające ponad 85%. Średni 

obszarowy odpływ jednostkowy SSq wynosi 7,0 l/s km2. Niższy występuje w zlewniach rzek: 

Reska Węgorza, Rekowa, Łożnica, Piaskowa i Sąpólna – przeciętnie 5,7 l/s km2. Oznacza to, 

że zasoby wodne we wspomnianych zlewniach są o około 20% niższe niż w pozostałych 

zlewniach bilansowych dorzecza Regi. Jednocześnie widać wyraźnie, że w zlewniach małych o 

powierzchni do około 100 km2 zaznacza się największa zmienność średniego odpływu 

jednostkowego sięgająca blisko 4,0 l/s km2, podczas gdy w zlewniach o powierzchni większej od 

około 200 km2 wahania są dużo mniejsze i nie przekraczają 1,0 l/s km2. 

Przepływy średnie niskie (SNQ) występujące najczęściej w okresie letnio-jesiennym układają się 

w funkcji powierzchni zlewni również liniowo ze wskaźnikiem determinacji na poziomie 0,99, 

jednak szczegółowa analiza wskazuje na występowanie istotnych wahań w tym zakresie. 

Wydzielenie zlewni o powierzchni do około 100 km2 sugeruje, że w małych zlewniach 

zaznaczają się duże wahania SNQ, a powierzchnia zlewni objaśnia je w niespełna 50%. Zatem 

istnieją też inne, istotne czynniki kształtujące tę charakterystykę hydrologiczną, przypuszczalnie 

związane są z litologią i środowiskiem hydrogeologicznym, jeziornością oraz lesistością. 

Uwzględniając w analizie SNQ(A) niemal wszystkie stacje wodowskazowe (bez Trzebiatowa), 

uzyskuje się silną zależność potęgową, która bardzo dobrze objaśnia zmienność przepływów 

średnich niskich w szerokim zakresie powierzchni zlewni od kilku do ponad 1000 km2. Wahania 

w obrębie odpływów średnich niskich (SNq) są jeszcze większe, niż w przypadku SSq, co wynika 

ze wzrostu znaczenia czynników odpływotwórczych innych niż opady atmosferyczne, czy nawet 

powierzchnia zlewni topograficznej. Należy bowiem mieć na uwadze, że niezgodności w 

przebiegu granic zlewni powierzchniowych i podziemnych mają istotne znaczenie dla 

przepływów średnich niskich. Podobnie jak w przypadku SSq, największa zmienność odpływu 

średniego niskiego notowana jest w zlewniach o powierzchni do około 200 km2, gdzie osiąga 

wartości 2,5-3,5 l/s km2, podczas gdy dla stacji wodowskazowych rzeki Regi nieznacznie 

przekracza 0,5 l/s km2. Zatem większą stabilnością przepływu w profilu podłużnym cechuje się 

rzeka główna, natomiast w profilach podłużnych dopływów zachodzą zmiany w odpływie 

jednostkowym SNq o zmiennym kierunku, zależnie od warunków lokalnych (wzrost/spadek). 

Średni obszarowy odpływ jednostkowy SNq wynosi 2,9 l/s km2, przy czym dla rzeki Regi sięga 

3,9 l/s km2, natomiast dla zlewni rzek: Reska Węgorza, Sąpólna powyżej Kulic oraz Rekowej 

wartość ta jest zdecydowanie mniejsza i wynosi przeciętnie 1,2 l/s km2. 

Przepływy średnie wysokie zdarzają się na ogół w miesiącach zimowo-wiosennych, kiedy 

związane są z wezbraniami o genezie roztopowej (śródzimowe i wiosenne) i opadowo-

roztopowej, rzadziej w czasie hydrologicznego lata (opadowe). Niemal we wszystkich 

przypadkach analizowanych zlewni bilansowych SWQ jest zbliżony do przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie przewyższenia 50%. Jedynie w przypadku 
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zlewni rzeki Dobrej, Sąpólnej w profilu Siwkowice oraz Reskiej Węgorzy (profil Węgorzyno) i 

Uklei przepływ średni wysoki w wieloleciu (SWQ) jest wyższy, zbliżony do przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie przewyższenia od około 35 do około 20% 

(tzw. przepływ pięcioletni). Podobnie jak w przy SNQ, zależność przepływu średniego 

wysokiego (SWQ) od powierzchni zlewni daje się zdefiniować jako funkcję liniową o 99% 

współczynniku determinacji. Szczegółowa analiza dla zlewni małych o powierzchni zlewni do 

około 100 km2 wskazuje już na istnienie dużych wahań, a więc w ich przypadku pojawiają się 

inne, znaczące czynniki modyfikujące wielkość SWQ. Tak jak w przypadku SNQ, silnie liniową 

zależność obserwuje się w zlewniach o powierzchni większej od 100, a zwłaszcza 200 km2. 

Wahania zaznaczają się też w odniesieniu do odpływu jednostkowego SWq. Jego średnia 

obszarowa wartość w zlewni Regi wynosi 23,6 l/s km2, przy czym dla samej Regi osiąga 20,0 l/s 

km2, a przy klasyfikacji wielkościowej zlewni średni SWq wynosi od 25,5 l/s km2 w zlewniach 

małych do około 100 km2 do 21,0 l/s km2 w zlewniach większych Z kolei amplituda wahań 

odpływu jednostkowego SWq w małych zlewniach sięga 24,9 l/s km2 , 16,0 l/s km2 w zlewniach 

o powierzchni do około 100 do około 200 km2 oraz tylko 6,2 l/s km2 w zlewniach większych 

(Rega i Mołstowa). Takie zróżnicowanie wynika z efektu skali i wskazuje na silne oddziaływanie 

czynników lokalnych na odpływ rzeczny wezbraniowy. 

 
Rys. II. 2. 2. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) dla rzeki Regi. 

Według Dynowskiej zlewnia rzeki Regi reprezentuje ustrój rzeczny typu niwalnego słabo 

wykształconego. Hydrogram na rys. II.3.2 sugeruje jednak typ niwalny średnio wykształcony z 

uwagi na wielkość średniego odpływu w czasie wiosny, który osiąga 140% SSQ. Szczegółowa 

analiza ustroju rzecznego w poszczególnych zlewniach bilansowych wskazuje na obecność typu 

niwalnego średnio wykształconego. Wyjątek stanowi tylko zlewnia rzeki Brzeźnickiej Węgorzy, 

kiedy w marcu k = 1,20 (typ niwalny słabo wykształcony). Jest to jednocześnie zlewnia o 

najmniejszej rocznej amplitudzie współczynnika k (wg Pardego) równej 0,40 (na rys. II.2.3 

oznaczono kolorem niebieskim), co wskazuje na relatywnie wyrównane przepływy w ciągu 

roku. Z kolei największe wahania w skali roku występują w zlewniach pozostałych dopływów 

rzeki Regi, zwłaszcza w ich górnych częściach – zlewnia Sąpólnej powyżej Kulic oraz Reskiej 

Węgorzy powyżej Węgorzyna (1,50), zlewnia Uklei powyżej Mieszewa (1,30) i Reskiej Węgorzy 

powyżej Runowa (1,20) – na rys. II.3.3 oznaczone kolorem czerwonym. Dla porównania średnia 

amplituda dla rzeki Regi wynosi około 0,70 (na rys. I.3.3 oznaczono kolorem zielonym), 

podobnie jak dla Mołstowej i Piaskowej. Większe amplitudy wynikają zarówno z większych 
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wartości przepływów roztopowych, jak i z niskich wartości przepływów w okresie 

hydrologicznego lata, co z kolei może się wiązać z przewagą utworów trudno przepuszczalnych 

w litologii zlewni – łatwiejszy spływ powierzchniowy zimą i wiosną oraz słabsze zasilanie 

podziemne związane z utrudnionym drenażem poziomu wodonośnego. Pozostałe zlewnie, tj. 

Łoźnica, Piaskowa, Dobra, Sąpólna powyżej Siwkowic, Rekowa, Gardominka i Lubieszawa 

zostały opisane hydrogramem koloru pomarańczowego (rys. II.2.3). 

 
Rys. II. 2. 3. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) dla wydzielonych grup rzek – 
objaśnienia w tekście powyżej. 

 

Tabela II. 2. 19. Wartości wskaźnika nieregularności przepływów (ilorazu WWQ/NNQ) na posterunkach wodowskazowych 
zlewni rzeki Regi (wartości zaokrąglono do pełnych 10). 

Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy WWQ/NNQ [-] 

Rega Golniewo Dolne 20 

Rega Łobez 10 

Rega Resko 10 

Rega Trzebiatów 10 

Łożnica Łobez 50 

Reska Węgorza Węgorzyno -- 

Reska Węgorza Runowo 230 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 10 

Piaskowa Żerzyno 20 

Ukleja Mieszewo 220 

Ukleja Miłogoszcz 230 

Sąpólna Kulice 510 

Sąpólna Siwkowice 60 

Dobra Jarchlino 50 

Rekowa Płoty 60 

Gardominka Gardomino 90 
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Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy WWQ/NNQ [-] 

Lubieszowa Brojce 50 

Mołstowa Bielikowo 20 

Wskaźnik nieregularności przepływów jest miarą dynamiki odpływu wód powierzchniowych. W 

ilorazie WWQ (najwyższy odnotowany przepływ) do NNQ (najniższy odnotowany przepływ) 

kluczowe znaczenie ma ta druga wartość, bowiem zmienia ona wskaźnik o rzędy wielkości. 

Jednak to właśnie wyznaczenie NNQ obarczone jest największą niepewnością z powodu długości 

ciągu obserwacyjnego, a także metodyki wyznaczania tego przepływu charakterystycznego. Z 

jednej bowiem strony zbyt krótka historia odczytów wodowskazowych nie dostarcza pełnej 

informacji o możliwej skali wahań przepływów, z drugiej natomiast NNQ wyznaczane jest 

niekiedy na podstawie obserwacji godzinowych. Może to prowadzić do licznych błędów 

związanych z nienaturalnym, chwilowym obniżaniem przepływu bez szczegółowego 

rozpoznania, a także z działalności wodnogospodarczej w zlewni, co z kolei trudno uznać za 

przejaw naturalnej dynamiki zlewni, tak jak ma to miejsce w przypadku WWQ. W zlewni rzeki 

Regi większość bilansowanych cieków cechuje się wskaźnikiem nieregularności wynoszącym 

kilkadziesiąt jednostek (10-100), tylko nieliczne (Reska Węgorza, Ukleja i Sąpólna powyżej 

Kulic) osiągają wartości z przedziału od 100 do 500, czy nawet więcej. Unikatem jest zlewnia 

Reskiej Węgorzy powyżej profilu wodowskazowego Węgorzyno, dla której iloraz WWQ/NNQ 

przekracza 1000, choć nie sposób ustalić nawet rzędu wielkości. Wartość NNQ jest bowiem 

równa 0,000 m3/s, co uniemożliwia nie tylko działania matematyczne, ale nie pozwala też 

stwierdzić, czy przepływ zachodził, choć z natężeniem poniżej dolnej granicy oznaczalności. 

Cieki charakteryzujące się największą wartości ilorazu WWQ/NNQ wykazują jednocześnie jedne 

z najniższych wartości NNQ i NNq. Średnia wartość wskaźnika nieregularności przepływów dla 

przeważającego obszaru zlewni rzeki Regi wynosi 35, a po uwzględnieniu cieków z wartościami 

WWQ/NNQ przekraczającymi 100, średnia wynosi 100 jednostek. Tak niskie wartości są cechą 

charakterystyczną zlewni o dużym potencjale retencyjnym, a więc i zlewni pojeziernych, gdzie 

względnie mała amplituda wahań przepływów wynika przede wszystkim z obecności dużej 

liczby jezior, w tym przepływowych (tab. II.2.19). 

II.2.3. Przepływy nienaruszalne  

Przy obliczeniach przepływu nienaruszalnego przyjmuje się założenie, że  ilość wody 

pozostawianej w korytach rzek jako przepływ nienaruszalny determinują przesłanki wynikające 

z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i zaspokajania potrzeb użytkowników. 

Przepływ nienaruszalny jest więc definiowany jaka ta ilość wody wyrażona w m3/s, która 

powinna być utrzymana jako minimum w danym przekroju rzeki ze względów biologicznych i 

społecznych.  

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny obliczany trzema metodami: 

 na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni, 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

78 

 

 na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego, 

 na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 

stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm) i średnie niskie miesięczne (SNQm) i średnie 

niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Regi.  

W celu uzyskania ciągłości i jednorodności statystycznych ciągów hydrologicznych, rzeczywiste 

ciągi wydłużono krzywymi regresji do jednolitego, najdłuższego wielolecia. Porównanie 

otrzymanych wyników w zakresie przepływów niskich dla rzeczywistych i wydłużonych ciągów 

przedstawiono w tabelach: II.2.20 – II.2.31. 

Tabela II. 2. 20. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Regi. 

wod. Golniewo Dolne             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,84 0,88 0,82 0,95 1,12 1,12 0,94 0,80 0,61 0,65 0,90 0,83 0,61 

SNQ 1,47 1,63 1,85 1,98 2,04 1,84 1,42 1,21 1,14 1,14 1,23 1,30 1,03 

wod. Łobez          

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 2,33 2,07 1,85 2,26 2,93 2,88 2,31 1,89 1,56 1,56 2,13 2,11 1,56 

SNQ 3,35 3,70 4,23 4,60 4,87 4,42 3,40 2,84 2,70 2,65 2,87 2,94 2,42 

wod. Resko          

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 4,98 4,70 4,27 4,89 6,07 5,96 4,62 3,90 3,24 2,97 4,52 4,48 2,97 

SNQ 6,54 7,00 7,86 8,94 9,59 8,49 6,76 5,73 5,55 5,17 5,73 5,90 4,82 

wod. Trzebiatów          

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 10,1 10,6 9,66 10,4 12,7 12,3 8,72 7,40 7,14 6,96 7,10 8,45 6,96 

SNQ 13,7 15,0 17,7 20,1 21,9 19,1 14,4 11,7 11,0 10,3 11,3 11,9 9,24 
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Tabela II. 2. 21. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Łoźnica. 

wod. Łobez              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,19 0,10 0,10 0,17 0,20 0,17 0,17 0,080 0,10 0,090 0,14 0,16 0,080 

SNQ 0,34 0,40 0,47 0,50 0,57 0,49 0,35 0,29 0,27 0,25 0,28 0,29 0,22 

 

Tabela II. 2. 22. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Reska Węgorza. 

wod. Węgorzyno             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,000 0,000 0,001 0,001 0,007 0,013 0,003 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SNQ 0,012 0,019 0,026 0,033 0,038 0,034 0,020 0,012 0,009 0,008 0,008 0,009 0,005 

wod. Runowo             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,040 0,060 0,040 0,10 0,14 0,060 0,050 0,020 0,010 0,020 0,030 0,040 0,010 

SNQ 0,19 0,23 0,33 0,36 0,41 0,33 0,19 0,14 0,12 0,11 0,14 0,14 0,083 

 

Tabela II. 2. 23. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Brzeźnica Węgorza. 

wod. Lesięcin              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,87 0,79 0,81 0,90 1,01 0,90 0,70 0,33 0,30 0,55 0,63 0,76 0,30 

SNQ 1,10 1,20 1,28 1,34 1,38 1,33 1,14 1,02 0,96 0,95 0,99 0,98 0,87 
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Tabela II. 2. 24. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Piaskowa. 

wod. Żerzyno              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,26 0,26 0,25 0,25 0,28 0,26 0,20 0,20 0,14 0,17 0,20 0,24 0,14 

SNQ 0,40 0,43 0,46 0,50 0,54 0,47 0,37 0,33 0,31 0,29 0,31 0,35 0,27 

 

Tabela II. 2. 25. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Ukleja. 

wod. Mieszewo             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,080 0,20 0,20 0,31 0,38 0,28 0,25 0,050 0,030 0,030 0,060 0,040 0,030 

SNQ 0,43 0,51 0,65 0,78 0,89 0,72 0,49 0,38 0,33 0,31 0,34 0,35 0,26 

wod. Miłogoszcz             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 
2012 

NQ 0,14 0,66 0,33 0,67 1,14 0,95 0,18 0,17 0,05 0,07 0,17 0,12 0,050 

SNQ 1,03 1,20 1,42 1,58 1,74 1,54 1,15 0,96 0,80 0,76 0,85 0,91 0,70 

 

Tabela II. 2. 26. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Sępólna. 

wod. Kulice             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,017 0,060 0,018 0,080 0,13 0,17 0,10 0,050 0,029 0,038 0,020 0,020 0,017 

SNQ 0,27 0,33 0,43 0,48 0,54 0,39 0,23 0,15 0,13 0,12 0,15 0,17 0,091 

wod. Siwkowice             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,40 0,49 0,58 0,54 0,54 0,66 0,43 0,37 0,24 0,24 0,36 0,43 0,24 

SNQ 0,89 1,04 1,25 1,34 1,50 1,19 0,85 0,71 0,62 0,61 0,68 0,74 0,56 
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Tabela II. 2. 27. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Dobra. 

wod. Jarchlino              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,060 0,060 0,060 0,060 0,120 0,130 0,060 0,040 0,040 0,040 0,040 0,060 0,040 

SNQ 0,16 0,17 0,20 0,21 0,24 0,22 0,16 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14 0,11 

 

Tabela II. 2. 28. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Rekowa. 

wod. Płoty              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,17 0,26 0,13 0,15 0,27 0,30 0,22 0,12 0,070 0,070 0,10 0,11 0,070 

SNQ 0,35 0,46 0,51 0,62 0,67 0,57 0,35 0,25 0,23 0,21 0,23 0,26 0,17 

 

Tabela II. 2. 29. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Gardominka. 

wod. Gardomino              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,10 0,14 0,22 0,19 0,28 0,22 0,060 0,060 0,070 0,080 0,070 0,090 0,060 

SNQ 0,34 0,40 0,47 0,50 0,56 0,42 0,31 0,26 0,23 0,23 0,25 0,28 0,21 

 

Tabela II. 2. 30. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Lubieszowa. 

wod. Brojce              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 0,11 0,11 0,11 0,14 0,11 0,20 0,070 0,050 0,050 0,060 0,080 0,080 0,050 

SNQ 0,28 0,33 0,37 0,42 0,47 0,38 0,24 0,19 0,18 0,16 0,20 0,22 0,14 
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Tabela II. 2. 31. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Mołstowa. 

wod. Bielikowo              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

1983 - 

2012 

NQ 1,44 1,44 1,48 1,58 1,66 1,99 1,21 1,21 1,00 0,83 1,18 1,35 0,83 

SNQ 2,13 2,45 2,52 2,84 2,94 2,58 2,05 1,69 1,61 1,51 1,72 1,81 1,39 

Do obliczeń przepływów nienaruszalnych przyjęto przepływy niskie i średnie niskie dla jednego, 

wspólnego i najdłuższego wielolecia 1983 – 2012.  

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 

parametryczna) – tzw. metoda Kostrzewy 

Za podstawowe kryterium przyjęto przesłanki hydrobiologiczne, warunkujące zachowanie 

podstawowych form flory i fauny, charakterystycznych dla środowiska wodnego rzeki. 

Potwierdzono zależność między przepływem nienaruszalnym, a przepływem średnim niskim 

rocznym z wielolecia (SNQ) wyrażającą się w korelacji miedzy typem hydrologicznym rzeki 

(nizinny, przejściowy, podgórski, górski) i powierzchnią jej zlewni, a wielkością SNQ. W 

uproszczonej metodzie, tzw. metodzie parametrycznej, przepływ nienaruszalny dla kryterium 

hydrobiologicznego Qnh opisano wzorem: 

Qnh = k x SNQ, przy czym Qnh ≥ NNQ, 

gdzie: 

 SNQ – przepływ średni niski roczny z wielolecia w m3/s 

 NNQ – przepływ najniższy zaobserwowany z wielolecia w m3/s 

Typ hydrologiczny rzeki ustalany jest w oparciu o wartość spływu jednostkowego SSq (spływ 

średni roczny z wielolecia w l/s/ km2): 

dla rzek nizinnych SSq ≤ 4,15  

dla rzek przejściowych i podgórskich 4,15 ≤ SSq ≤ 13,15 

dla rzek górskich SSq ≥ 13,15 

Przyjęto dwie metody wyznaczania parametru k: 

na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni 

Parametr k waha się (zależnie od wielkości zlewni) w granicach: 

0,50 – 1,00 dla rzek nizinnych, 

0,50 – 1,27 dla rzek przejściowych i podgórskich, 
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0,50 – 1,52 dla rzek górskich. 

na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego: 

)*(*)*(
2* SSqcbeSSqdfk Fa   

gdzie a, b, c, d, f są parametrami o wartościach według tabeli. 

Wartości parametrów a, b, c, d, f do wzoru na ustalenie współczynnika k 

parametr a b c d f 

wartość -6,11*10-7 0,116 0,0312 -0,0297 0,866 

SSq - spływ średni roczny z wielolecia w l/s∙km2, 

F (lub A) – powierzchnia zlewni w km2. 

Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m3/s)  w zlewni Regi na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego, z wykorzystaniem parametru k obliczonego dwoma metodami zestawiono 

w tabelach:  

II.2.32 – II.2.43: parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni 

II.2.44 – II.2.55: parametr k na podstawie wzoru regionalnego.  

Tabela II. 2. 32. Przepływ nienaruszalny rzeki Regi na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Golniewo Dolne 141,28 259,00 1,90 7,34 przejściowy 1,27 1,03 1,31 0,61 

Łobez 117,35 615,81 4,50 7,31 przejściowy 0,77 2,42 1,86 1,56 

Resko I 80,01 1133,58 8,68 7,66 przejściowy 0,77 4,82 3,71 2,97 

Trzebiatów 14,86 2637,53 20,2 7,66 przejściowy 0,50 9,24 6,96 6,96 

 

Tabela II. 2. 33. Przepływ nienaruszalny rzeki Łoźnica na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Łobez 1,80 87,24 0,52 5,96 przejściowy 1,27 0,22 0,28 0,080 
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Tabela II. 2. 34. Przepływ nienaruszalny rzeki Reska Węgorza na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Węgorzyno 23,00 6,20 0,027 4,40 przejściowy 1,27 0,005 0,006 0,000 

Runowo 15,02 70,23 0,39 5,55 przejściowy 1,27 0,083 0,11 0,010 

 

Tabela II. 2. 35. Przepływ nienaruszalny rzeki Brzeźnicka Węgorza na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k 
na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Lesięcin 0,50 166,32 1,29 7,76 przejściowy 1,27 0,87 1,10 0,30 

 

Tabela II. 2. 36. Przepływ nienaruszalny rzeki Piaskowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Żerzyno 3,48 82,34 0,51 6,19 przejściowy 1,27 0,27 0,34 0,14 

 

Tabela II. 2. 37. Przepływ nienaruszalny rzeki Ukleja na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Mieszewo 28,80 95,95 0,79 8,23 przejściowy 1,27 0,26 0,33 0,030 

Miłogoszcz 6,81 209,23 1,56 7,46 przejściowy 1,27 0,70 0,89 0,050 

 

Tabela II. 2. 38. Przepływ nienaruszalny rzeki Sąpólna na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Kulice 15,5 88,68 0,57 6,43 przejściowy 1,27 0,091 0,12 0,017 

Siwkowice 3,21 208,31 1,48 7,10 przejściowy 1,27 0,56 0,71 0,24 
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Tabela II. 2. 39. Przepływ nienaruszalny rzeki Dobra na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Jarchlino 1,86 30,59 0,23 7,52 przejściowy 1,27 0,11 0,14 0,040 

 

Tabela II. 2. 40. Przepływ nienaruszalny rzeki Rekowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Płoty 1,31 104,57 0,58 5,55 przejściowy 1,27 0,17 0,22 0,070 

 

Tabela II. 2. 41. Przepływ nienaruszalny rzeki Gardominka na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Gardomino 5,31 73,00 0,56 7,67 przejściowy 1,27 0,21 0,27 0,060 

 

Tabela II. 2. 42. Przepływ nienaruszalny rzeki Lubieszowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Brojce 0,95 56,40 0,44 7,80 przejściowy 1,27 0,14 0,18 0,050 

 

Tabela II. 2. 43. Przepływ nienaruszalny rzeki Mołstowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Bielikowo 1,87 367,00 2,89 7,87 przejściowy 1,27 1,39 1,77 0,83 
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Tabela II. 2. 44. Przepływ nienaruszalny rzeki Rega na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Golniewo Dolne 141,28 259,00 1,90 7,34 przejściowy 0,97 1,03 1,00 0,61 

Łobez 117,35 615,81 4,50 7,31 przejściowy 0,86 2,42 2,08 1,56 

Resko I 80,01 1133,58 8,68 7,66 przejściowy 0,65 4,82 3,11 2,97 

Trzebiatów 14,86 2637,53 20,2 7,66 przejściowy 0,36 9,24 6,96 6,96 

 

Tabela II. 2. 45. Przepływ nienaruszalny rzeki Łoźnica na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Łobez 1,80 87,24 0,52 5,96 przejściowy 0,99 0,22 0,22 0,080 

 

Tabela II. 2. 46. Przepływ nienaruszalny rzeki Reska Węgorza na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Węgorzyno 23,00 6,20 0,027 4,35 przejściowy 0,99 0,005 0,005 0,000 

Runowo 15,02 70,23 0,39 5,55 przejściowy 0,99 0,083 0,082 0,010 

 

Tabela II. 2. 47. Przepływ nienaruszalny rzeki Brzeźnicka Węgorza na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k 
na podstawie wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Lesięcin 0,50 166,32 1,29 7,76 przejściowy 0,98 0,87 0,86 0,30 

 

Tabela II. 2. 48. Przepływ nienaruszalny rzeki Piaskowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Żerzyno 3,48 82,34 0,51 6,19 przejściowy 0,99 0,27 0,27 0,14 
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Tabela II. 2. 49. Przepływ nienaruszalny rzeki Ukleja na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Mieszewo 28,80 95,95 0,79 8,23 przejściowy 0,99 0,26 0,26 0,030 

Miłogoszcz 6,81 209,23 1,56 7,46 przejściowy 0,98 0,70 0,68 0,050 

 

Tabela II. 2. 50. Przepływ nienaruszalny rzeki Sąpólna na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Kulice 15,50 88,68 0,57 6,40 przejściowy 0,99 0,091 0,090 0,017 

Siwkowice 3,21 208,31 1,48 7,10 przejściowy 0,98 0,56 0,55 0,24 

 

Tabela II. 2. 51. Przepływ nienaruszalny rzeki Dobra na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Jarchlino 1,86 30,59 0,23 7,52 przejściowy 0,99 0,11 0,11 0,040 

 

Tabela II. 2. 52. Przepływ nienaruszalny rzeki Rekowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na podstawie 
wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Płoty 1,31 104,57 0,58 5,55 przejściowy 0,99 0,17 0,17 0,070 

 

Tabela II. 2. 53. Przepływ nienaruszalny rzeki Gardominka na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Gardomino 5,31 73,00 0,56 7,67 przejściowy 0,99 0,21 0,21 0,060 

 

Tabela II. 2. 54. Przepływ nienaruszalny rzeki Lubieszowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Brojce 0,95 56,40 0,44 7,80 przejściowy 0,99 0,14 0,14 0,050 
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Tabela II. 2. 55. Przepływ nienaruszalny rzeki Mołstowa na podstawie kryterium hydrobiologicznego (parametr k na 
podstawie wzoru regionalnego). 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Bielikowo 1,87 367,00 2,89 7,87 przejściowy 1,39 1,39 1,31 0,83 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego 

Wyznaczanie przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium rybacko  - wędkarskiego 

oparte jest na rozeznaniu ichtiologicznym. Stosuje się podział rzek na dwie podstawowe grupy: 

rzeki ryb łososiowatych i rzeki ryb nizinnych. Poszczególne fazy życia i rozwoju tych grup 

występują w różnych okresach. 

Okres rozwoju i tarła: ryby łososiowate: III – IV lub IX – XI; ryby nizinne: III – VI. 

Okres wzrostu: ryby łososiowate: V – VIII; ryby nizinne: VII – XI. 

Przepływy nienaruszalne wyznacza się na podstawie analizy średnich niskich przepływów w 

poszczególnych miesiącach: 

Qn = min {x1, x2, …xn} 

gdzie: x1, x2, …xn – przepływy średnie niskie w poszczególnych miesiącach dla okresów rozwoju i 

tarła oraz dla okresu wzrostu. 

W okresie przezimowania XII – II przepływ nienaruszalny dla obu grup stanowi minimalny 

przepływ zimowy. 

Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m3/s)  w zlewni Regi na podstawie kryterium 

rybacko – wędkarskiego zestawiono w tabelach: II.2.56 – II.2.67. 

 

Tabela II. 2. 56. Przepływ nienaruszalny rzeki Rega na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Golniewo Dolne          

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV     1,84 1,84       

IX-XI 1,23          1,23 1,23 

V-VIII       1,14 1,14 1,14 1,14   

Przezimowania 

XII-II  0,82 0,82 0,82         

Qn 1,23 0,82 0,82 0,82 1,84 1,84 1,14 1,14 1,14 1,14 1,23 1,23 

wod. Łobez         
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Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV     4,42 4,42       

IX-XI 2,87          2,87 2,87 

V-VIII       2,65 2,65 2,65 2,65   

Przezimowania 

XII-II  1,85 1,85 1,85         

Qn 2,87 1,85 1,85 1,85 4,42 4,42 2,65 2,65 2,65 2,65 2,87 2,87 

wod. Resko I          

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV     8,49 8,49       

IX-XI 5,73          5,73 5,73 

V-VIII       5,17 5,17 5,17 5,17   

Przezimowania 

XII-II  4,27 4,27 4,27         

Qn 5,73 4,27 4,27 4,27 8,49 8,49 5,17 5,17 5,17 5,17 5,73 5,73 

wod. Trzebiatów 

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV     19,1 19,1       

IX-XI 11,3          11,3 11,3 

V-VIII       10,3 10,3 10,3 10,3   

Przezimowania 

XII-II  9,66 9,66 9,66         

Qn 11,3 9,66 9,66 9,66 19,1 19,1 10,3 10,3 10,3 10,3 11,3 11,3 
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Tabela II. 2. 57. Przepływ nienaruszalny rzeki Łoźnica na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Łobez             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,49 0,49             

IX-XI 0,28          0,28 0,28 

V-VIII             0,25 0,25 0,25 0,25     

Przezimowania 

XII-II   0,10 0,10 0,10                

Qn 0,28 0,10 0,10 0,10 0,49 0,49 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 

 

Tabela II. 2. 58. Przepływ nienaruszalny rzeki Reska Węgorza na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Węgorzyno             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,034 0,034             

IX-XI 0,008          0,008 0,008 

V-VIII             0,008 0,008 0,008 0,008     

Przezimowania 

XII-II   0,000 0,000 0,000                

Qn 0,008 0,000 0,000 0,000 0,034 0,034 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

wod. Runowo             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,33 0,33             

IX-XI 0,14          0,14 0,14 

V-VIII             0,11 0,11 0,11 0,11     

Przezimowania 
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XII-II   0,040 0,040 0,040                 

Qn 0,14 0,040 0,040 0,040 0,33 0,33 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 

 

Tabela II. 2. 59. Przepływ nienaruszalny rzeki Brzeźnicka Węgorza na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Lesięcin            

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV     1,33 1,33       

IX-XI 0,98          0,98 0,98 

V-VIII       0,95 0,95 0,95 0,95   

Przezimowania 

XII-II  0,79 0,79 0,79         

Qn 0,98 0,79 0,79 0,79 1,33 1,33 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,98 

 

Tabela II. 2. 60. Przepływ nienaruszalny rzeki Piaskowa na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Żerzyno            

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV     0,47 0,47       

IX-XI 0,31          0,31 0,31 

V-VIII       0,29 0,29 0,29 0,29   

Przezimowania 

XII-II  0,25 0,25 0,25         

Qn 0,31 0,25 0,25 0,25 0,47 0,47 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 
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Tabela II. 2. 61. Przepływ nienaruszalny rzeki Ukleja na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Mieszewo             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,72 0,72             

IX-XI 0,34          0,34 0,34 

V-VIII             0,31 0,31 0,31 0,31     

Przezimowania 

XII-II   0,20 0,20 0,20                 

Qn 0,34 0,20 0,20 0,20 0,72 0,72 0,31 0,31 0,31 0,31 0,34 0,34 

wod. Miłogoszcz             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         1,54 1,54             

IX-XI 0,85          0,85 0,85 

V-VIII             0,76 0,76 0,76 0,76     

Przezimowania 

XII-II   0,33 0,33 0,33                 

Qn 0,85 0,33 0,33 0,33 1,54 1,54 0,76 0,76 0,76 0,76 0,85 0,85 

 

Tabela II. 2. 62. Przepływ nienaruszalny rzeki Sąpólno na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Kulice             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,39 0,39             

IX-XI 0,15                   0,15 0,15 

V-VIII             0,12 0,12 0,12 0,12     

Przezimowania 
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XII-II   0,060 0,060 0,060                 

Qn 0,15 0,060 0,060 0,060 0,39 0,39 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 

wod.Siwkowice             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         1,19 1,19             

IX-XI 0,68          0,68 0,68 

V-VIII             0,61 0,61 0,61 0,61     

Przezimowania 

XII-II   0,49 0,49 0,49                 

Qn 0,68 0,49 0,49 0,49 1,19 1,19 0,61 0,61 0,61 0,61 0,68 0,68 

 

Tabela II. 2. 63. Przepływ nienaruszalny rzeki Dobra na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Jarchlino             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,22 0,22             

IX-XI 0,12                   0,12 0,12 

V-VIII             0,12 0,12 0,12 0,12     

Przezimowania 

XII-II   0,060 0,060 0,060                 

Qn 0,12 0,060 0,060 0,060 0,22 0,22 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 

Tabela II. 2. 64. Przepływ nienaruszalny rzeki Rekowa na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Płoty             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,57 0,57             

IX-XI 0,23          0,23 0,23 
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V-VIII             0,21 0,21 0,21 0,21     

Przezimowania 

XII-II   0,13 0,13 0,13                 

Qn 0,23 0,13 0,13 0,13 0,57 0,57 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,23 

 

Tabela II. 2. 65. Przepływ nienaruszalny rzeki Gardominka na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Gardomino             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,42 0,42             

IX-XI 0,25                   0,25 0,25 

V-VIII             0,23 0,23 0,23 0,23     

Przezimowania 

XII-II   0,14 0,14 0,14                 

Qn 0,25 0,14 0,14 0,14 0,42 0,42 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 

 

Tabela II. 2. 66. Przepływ nienaruszalny rzeki Lubieszowa na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

wod. Brojce             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,38 0,38             

IX-XI 0,20          0,20 0,20 

V-VIII             0,16 0,16 0,16 0,16     

Przezimowania 

XII-II   0,11 0,11 0,11                 

Qn 0,20 0,11 0,11 0,11 0,38 0,38 0,16 0,16 0,16 0,16 0,20 0,20 
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Tabela II. 2. 67. Przepływ nienaruszalny rzeki Mołstowa na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego. 

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         2,58 2,58             

IX-XI 1,72          1,72 1,72 

V-VIII             1,51 1,51 1,51 1,51     

Przezimowania 

XII-II   1,44 1,44 1,44                 

Qn 1,72 1,44 1,44 1,44 2,58 2,58 1,51 1,51 1,51 1,51 1,72 1,72 

 

Zbiorcze zestawienie wyników 

Wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych Qn w m3/s w zlewni Regi zestawiono w tabelach: 

II.2.68 –II.2.79.  

Zastosowano następujące skróty: 

MK 1 – na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) – tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni, 

MK 2 - na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) – tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru regionalnego, 

R-W – na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego. 

Tabela II. 2. 68. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Rega. 

wod. Golniewo Dolne            

metoda  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

MK 2 Qn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

R-W Qn 1,23 0,82 0,82 0,82 1,84 1,84 1,14 1,14 1,14 1,14 1,23 1,23 

wod. Łobez          

metoda  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
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MK 1 Qn 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

MK 2 Qn 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

R-W Qn 2,87 1,85 1,85 1,85 4,42 4,42 2,65 2,65 2,65 2,65 2,87 2,87 

wod. Resko I          

metoda  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

MK 2 Qn 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

R-W Qn 5,73 4,27 4,27 4,27 8,49 8,49 5,17 5,17 5,17 5,17 5,73 5,73 

wod. Trzebiatów           

metoda  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 

MK 2 Qn 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 

R-W Qn 11,3 9,66 9,66 9,66 19,1 19,1 10,3 10,3 10,3 10,3 11,3 11,3 

 

Tabela II. 2. 69. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Łoźnica. 

wod. Łobez             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

MK 2 Qn 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

R-W Qn 0,28 0,10 0,10 0,10 0,49 0,49 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 
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Tabela II. 2. 70. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Reski Węgorza. 

wod. Węgorzyno             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

MK 2 Qn 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

R-W Qn 0,008 0,000 0,000 0,000 0,034 0,034 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

wod. Runowo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

MK 2 Qn 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

R-W Qn 0,14 0,040 0,040 0,040 0,33 0,33 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 

 

Tabela II. 2. 71. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Brzeźnica Węgorza. 

wod. Lesięcin           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

MK 2 Qn 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

R-W Qn 0,98 0,79 0,79 0,79 1,33 1,33 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,98 

 

Tabela II. 2. 72. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Piaskowa. 

wod. Żerzyno             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

MK 2 Qn 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

R-W Qn 0,31 0,25 0,25 0,25 0,47 0,47 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 
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Tabela II. 2. 73. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Ukleja. 

wod. Mieszewo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

MK 2 Qn 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

R-W Qn 0,34 0,20 0,20 0,20 0,72 0,72 0,31 0,31 0,31 0,31 0,34 0,34 

wod. Miłogoszcz           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

MK 2 Qn 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

R-W Qn 0,85 0,33 0,33 0,33 1,54 1,54 0,76 0,76 0,76 0,76 0,85 0,85 

 

Tabela II. 2. 74. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Sąpólna. 

wod. Kulice           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

MK 2 Qn 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

R-W Qn 0,15 0,060 0,060 0,060 0,39 0,39 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 

wod. Siwkowice           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

MK 2 Qn 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

R-W Qn 0,68 0,49 0,49 0,49 1,19 1,19 0,61 0,61 0,61 0,61 0,68 0,68 
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Tabela II. 2. 75. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Dobra. 

wod. Jarchlino           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

MK 2 Qn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

R-W Qn 0,12 0,060 0,060 0,060 0,22 0,22 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 

Tabela II. 2. 76. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Rekowa. 

wod. Płoty           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

MK 2 Qn 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

R-W Qn 0,23 0,13 0,13 0,13 0,57 0,57 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,23 

 

Tabela II. 2. 77. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Gardominka. 

wod. Gardomino             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

MK 2 Qn 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

R-W Qn 0,25 0,14 0,14 0,14 0,42 0,42 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 
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Tabela II. 2. 78. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Lubieszowa. 

wod. Brojce             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

MK 2 Qn 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

R-W Qn 0,20 0,11 0,11 0,11 0,38 0,38 0,16 0,16 0,16 0,16 0,20 0,20 

 

Tabela II. 2. 79. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla rzeki Mołstowa. 

wod. Bielikowo             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

MK 2 Qn 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

R-W Qn 1,72 1,44 1,44 1,44 2,58 2,58 1,51 1,51 1,51 1,51 1,72 1,72 

 

II.3. Charakterystyka hydrogeologiczna 

II.3.1. Czynniki naturalne kształtujące i wpływające na warunki 

hydrogeologiczne 

Rys hydrograficzno-hydrologiczny 

Szczegółową charakterystykę hydrologiczną zlewni Regi przedstawiono w części dotyczącej wód 

powierzchniowych. Poniżej podstawowe dane dotyczące hydrografii: 

W zlewni rzeki Regi gęstość cieków jest stosunkowo duża i wynosi średnio 0,52 km/km2, przy 

czym w zlewni Lubieszowej wynosi tylko 0,40 km/km2, zaś w zlewni Sarni 0,77km/km2. Spadek 

podłużny rzeki Regi wynosi 0,733‰, natomiast średni spadek powierzchni zlewni jest niewielki 

– 3,29‰. Jeziora w obszarze bilansowym zajmują obszar ok. 37 km2 i stanowią 1,29% 

całkowitej jej powierzchni. Średnie roczne przepływy Regi w posterunku  zamykającym zlewnię 

(Trzebiatów) w okresie bilansowym (2008-2012) wynoszą od 18,7 m3/s  (2012) do 24,1 m3/s 

(2008). Średni niski przepływ (SNQ), charakteryzujący całkowity odpływ podziemny wynosi 

9,42, a najniższy (NNQ) – 6,52 m3/s. Przepływ najniższy w ocenie zasobów dyspozycyjnych 

zlewni został przyjęty jako zasilanie podziemne głównych warstw wodonośnych.  Przyjęty na 

potrzeby bilansu przepływ nienaruszalny Qn, wyznaczony na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy)wynosi 6,96 m3/s.  
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Zarys budowy geologicznej 

W obszarze bilansowym występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu i mezozoiku. Utwory 

kenozoiku mają zmienną miąższość, od 20-60 m w części północnozachodniej, do 170-220m w 

części południowej zlewni.  

Utwory mezozoiczne 

Zlewnia Regi prawie w całości leży w N części antyklinorium pomorskiego. Jedynie SW część 

zlewni znajduje się w obrębie synklinorium szczecińskiego. Pasmowy układ wychodni warstw 

mezozoiku jest uwarunkowany przebiegiem antyklinorium (z SE na NW). Ten układ warstw jest 

zaburzony istnieniem i obecnością mniejszych jednostek antyklinalnych i synklinalnych oraz 

licznymi uskokami prostopadłymi i równoległymi do osi antyklinorium. Najbardziej 

zaangażowana tektonicznie jest część środkowa jednostki, między Czaplinkiem a Świdwinem. 

Powierzchnia utworów mezozoiku jest silnie speneplenizowana. 

Trias – najstarszymi rozpoznanymi w podłożu osadami są iłowce z wkładkami piaskowców, 

wapieni i dolomitów oraz gipsów i anhydrytów. 

Jura dolna – od spągu piaskowce drobno- i różnoziarniste z wkładkami łupków piaszczystych. 

Wyżej iłowce i mułowce z wkładkami syderytów piaskowców i piasków. W części stropowej 

iłowce, mułowce piaskowce i piaski. 

Jura środkowa – w części spągowej kompleks piasków z wkładkami zlepieńców, iłowców i 

mułków. Wyżej iłowce i mułowce z przewarstwieniami piaskowców, łupków i syderytów. Serię 

osadów jury środkowej zamykają iłowce, margle i wapienie. 

Jura górna – w dolnej części piaskowce i mułowce z wkładkami łupków, wapieni, margli, 

syderytów, wyżej – seria wapieni i margli. 

Kreda dolna – piaski i piaskowce z syderytami, iłowcami, w górnej części margle. 

Kreda górna – wapienie margle, opoki, sporadycznie iłowce. Występowanie tych utworów jest 

ograniczone do niecki trzebiatowskiej oraz SW części należącej do synklinorium szczecińskiego.  

Utwory paleogenu i neogenu (trzeciorzęd). 

Oligocen – piaski drobnoziarniste i ilaste, wyżej iły i mułki z glaukonitem oraz z wkładkami 

piasków. Miąższość osadów oligocenu – 25-35 m.  

Miocen – w spągu piaski drobnoziarniste z wkładkami mułków i iłów węglistych, wyżej iły i 

mułki z wkładkami węgli brunatnych i piasków, w stropie piaski drobno i różnoziarniste, z 

soczewami mułków, iłów i węgli brunatnych. Miąższość utworów miocenu rzadko przekracza 30 

m. 

Utwory czwartorzędowe. 

Utwory czwartorzędowe tworzą różne typy genetyczne osadów (utwory akumulacji 

lodowcowej, fluwioglacjalnej, rzecznej, zastoiskowej, morskiej i eolicznej). Wiekowo są to 

utwory różnych zlodowaceń, od południowopolskich po holocen. Miąższość tych utworów jest 

zmienna, od 20-40 m w rejonie Gryfic i w rejonie przymorskim, do 100-160 m w części 

południowej i wschodniej, w strefie wyniesień czołowomorenowych fazy pomorskiej i faz 

recesyjnych ostatniego zlodowacenia.   
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Najstarszą część profilu utworów czwartorzędowych, prawie na całym obszarze, stanowi 

kompleks dwóch poziomów glin morenowych rozdzielonych serią osadów fluwioglacjalnych i 

zastoiskowych. 

Najmłodsze są osadu holoceńskie (utwory korytowe oraz terasowe dolin rzecznych, jezior, oraz 

utwory morskie i eoliczne wybrzeża bałtyckiego). Wśród utworów holoceńskich spotyka się też 

osady jeziorne (gytie, kreda jeziorna, muły organiczne, torfy). Ich miąższość czasami jest 

znaczna, lokalnie do 30 m, zazwyczaj do 10 m. 

 

 
Rys. II. 3. 1. Przekrój geologiczny przez zlewnię Regi i Przymorza (na podstawie dokumentacji Hydroconsult, 1996). 
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II.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

Obszar występowania zwykłych wód podziemnych w granicach zlewni hydrograficznej Regi i 

przyległych zlewni bezpośrednich Bałtyku stanowi skomplikowany wielowarstwowy system 

wodonośny uformowany w utworach kenozoicznych i mezozoicznych. Poniżej przedstawiona 

charakterystyka hydrogeologiczna dotyczy całego regionu wodnogospodarczego. Udostępnione 

materiały dokumentacyjne (poza ocenami i analizami zasobowymi) nie dają podstaw do 

opisowego przedstawiania tej charakterystyki w układzie rejonów wodnogospodarczych, gdyż 

na całym obszarze zasobowym jest ona podobna. W podobnym układzie charakterystyka 

hydrogeologiczna została przedstawiona również w  „Dokumentacji hydrogeologiczna zasobów 

wód podziemnych zlewni Regi i Przymorza. HYDROCONSULT, 1996”, stanowiącej podstawę ocen 

zasobowych na potrzeby bilansu wodnogospodarczego.  

Główną osią drenażu wszystkich poziomów wodonośnych jest rzeka Rega, a w dorzeczu 

przymorskim Bałtyk. Dopływy Regi w strefach wododziałowych drenują pierwszy, czasami 

drugi poziom wodonośny,  a w dolnym biegu są zasilane z poziomów głębszych.  

Wody słodkie o mineralizacji do 1g/l występują najczęściej do głębokości 100-250 m, lokalnie w 

strefie przymorskiej płycej. Budowa geologiczna terenu oraz układ hydrostrukturalny sprawiają, 

że wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, paleogenu i neogenu, kredy oraz jury. 

Pozostają one ze sobą w różnych związkach hydraulicznych, tworząc jeden wspólny system 

wodonośny. Zasilanie  struktur hydrogeologicznych, ich wodonośność oraz krążenie wód zależą 

od wielu czynników, wśród których najważniejsze to: wykształcenie litologiczne, głębokość 

występowania, miąższość warstw wodonośnych i nadkładu, parametry hydrogeologiczne. 

Największą zasobność posiadają poziomy wodonośne występujące w przedziale głębokości 30-

80 m – obejmujące poziomy wodonośne w kenozoiku (głównie w czwartorzędzie) oraz w 

stropowych  partiach mezozoiku (w północnej części zlewni).  

Wody w utworach czwartorzędowych  

Wody podziemne w czwartorzędzie tworzą układ wielopoziomowy. Występują głównie w 

utworach piaszczysto żwirowych dolin rzecznych, dolin kopalnych, sandrów i utworów 

międzymorenowych. 

Wyróżnia tu się kilka poziomów wodonośnych: 

Poziom wód gruntowych, 

Poziom międzyglinowy górny, 

Poziom międzyglinowy środkowy,  

poziom międzyglinowy dolny (podglinowy).  

Poszczególne poziomy wodonośne charakteryzują zróżnicowane parametry hydrogeologiczne 

opisane szczegółowo w dokumentacji zasobów dyspozycyjnych (Hydroconsult ,1996). 

Wody w utworach trzeciorzędowych (miocen, oligocen). 

Występowanie wód w utworach trzeciorzędowych jest związane z seriami piasków miocenu i 

oligocenu. Obszar zlewni stanowi brzeżną część zbiornika wód podziemnych w utworach 

trzeciorzędowych, stąd utwory wodonośne tego piętra występują jedynie w SE i SW części 

zlewni. Jedynie kilka ujęć bazuje na zasobach tego piętra (Kania, Mokre, Nastazin).  
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Poziom wodonośny miocenu ma niewielką miąższość (5-12 m) i niezbyt wysokie parametry 

filtracyjne (k=0,4 -0,9 m/h, T=2 -5 m2/h). Jest to poziom naporowy, zasilany na drodze 

przesączania z poziomów wyżejległych. 

Poziom wodonośny oligocenu nie jest ujmowany w obszarze bilansowym, a jego 

charakterystyka w dokumentacji zasobowej została przedstawiona na podstawie analogii do 

obszarów sąsiednich. Szacuje się, że warstwę wodonośną stanowią piaski drobnoziarniste o 

miąższości do 25 m i o podobnych warunkach zasilania jak poziom mioceński, o nieco niższym 

współczynniku filtracji, rzędu 0,2-0,3 m/h. 

Wody w utworach mezozoicznych. 

W utworach mezozoicznych występują wody porowe, porowo-szczelinowe, i szczelinowe. 

Występują one w utworach kredy, jury i lokalnie górnego triasu. Największe zawodnienie 

tych formacji występuje do głębokości 100-300 m. Występowanie wód determinuje budowa 

geologiczna oraz tektonika antyklinorium pomorskiego i części synklinorium szczecińskiego w 

granicach zlewni.  

Kredowe piętro wodonośne zostało rozpoznane w niecce trzebiatowskiej, w SW części zlewni 

wodonośność utworów kredowych nie została rozpoznana. Według badań niecki 

trzebiatowskiej parametry filtracyjne margli górnokredowych są następujące: 

k=0,04—3,0 m/h, 

T=0,3-17m2/h, 

wydajność jednostkowa q= 3,5 -4,5 m3/h/mS. 

Jest to poziom naporowy, jego zasilanie odbywa się poprzez przesączanie z poziomów 

nadległych , a drenaż w dolinie Regi i w M. Bałtyckim. W rejonie Trzebiatowa poziom kredowy 

posiada bezpośredni kontakty z nadległy piętrem czwartorzędowym poprzez rozległe okna 

hydrogeologiczne. Poziom jest eksploatowany jedynie lokalnie. 

Wody w utworach jurajskich występują w obrębie piaskowców i piasków jury dolnej i 

środkowej oraz w wapieniach i marglach jury górnej. Ze względu na występowanie 

rozdzielających warstw słaboprzepuszczalnych (ilasto mułowcowych), powodujących 

zróżnicowanie hydrogeologiczne piętra jurajskiego, wyróżnia się tu trzy poziomy wodonośne: 

górnojurajski, środkowojurajski i dolnojurajski.  

Piętro jurajskie jest zasilane na drodze przesączania z wyżejległych poziomów 

czwartorzędowych. Poziomy piętra jurajskiego są drenowane w dolinie środkowej i dolnej Regi 

oraz w obszarze M. Bałtyckiego. Poziom ten jest ujmowany lokalnie, m. in. w Lisowie, gdzie 

amplituda wahań zwierciadła wody wynosi 1,21 m. 

II.3.3. Ogólna charakterystyka hydrochemiczna wód podziemnych  

Wody w utworach czwartorzędowych  

Wody występujące w poziomach gruntowym, międzyglinowym górnym, międzyglinowym 

środkowym i międzyglinowym dolnym posiadają zróżnicowany chemizm zarówno w 

rozprzestrzenieniu poziomym jak i pionowym.  
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Poziom gruntowy – wody poziomu gruntowego są wodami słodkimi, średni twardymi, z 

częstymi przekroczeniami norm dla wód pitnych w zakresie zawartości związków żelaza i 

manganu oraz związków azotowych (zwłaszcza azotanów). Sucha pozostałość zmienia się w 

przedziale od 150 do 350 mg/l (średnio 285 mg/l). Odczyn wód zazwyczaj słabo zasadowy. 

Zawartość chlorków w zakresie 5-81, mg/l przy średniej 25,0 mg/l. 

Wody poziomów międzyglinowych  

Chemizm we wszystkich trzech poziomach międzyglinowych jest podobny. Są to generalnie 

wody słodkie, średniotwarde, z wysoką zawartością żelaza i manganu, czasami chlorków 

(szczególnie w rejonie wodnogospodarczym „A”). Przeciętna mineralizacja ogólna wód mieści 

się w przedziale 200 – 500 mg/l. Przeciętna zawartość chlorków wynosi 5-6, mg/l. W strefie 

przymorskiej zdarzają  otwory hydrogeologiczne z zawartością chlorków przekraczającą 1000 

mg/l (rejon Mrzeżyna  i Trzebusza).  

Wody z utworów trzeciorzędowych 

Chemizm wód w trzeciorzędzie jest słabo rozpoznany. Zawartość żelaza jest dosyć wysoka i 

wynosi 0,7 do 4,0 mg/l, twardość 3,3 – 4,3 mval/l, odczyn wód obojętny, geogenicznie 

podwyższona zawartość chlorków – do 80 mg/l.  

Wody z utworów kredowych 

Wody słodkie, przeważnie o wysokiej twardości (6-14  mval/l), często z przekroczeniami norm 

dla wód pitnych w zakresie żelaza i manganu. Zawartość chlorków zróżnicowana w szerokim 

zakresie od 6 do 300 mg/l. Maksymalne stężenia chlorków występują w okolicach Niechorza i 

Pogorzelicy, wynoszą one  wynoszą 50-750 mgCl/l. 

Wody z utworów jurajskich  

Wody słodkie, przeważnie średnio twarde lub twarde. Odczyn wód obojętny lub lekko 

alkaliczny. Zawartość żelaza zróżnicowana (od 0,05 mgFe/l w Mrzeżynie do 7,0 mgFe/l w 

Rząsinie). Stężenie chlorków jest generalnie niskie. Ich podwyższone zawartości, podobnie jak w 

wodach z utworów czwartorzędowych i kredowych, notuje się w obszarze przymorskim (50-

150 mgCl/l). W jednym z otworów studziennych zlokalizowanych na terenie Mrzeżyna 

stwierdzono zawartość chlorków w wysokości 1 180 mg/l.  

II.3.4. Ogólne uwarunkowania gospodarowania wodami podziemnymi 

Region bilansowy Rega i przyległe Przymorze jest słabo zaludniony (ca 53 osoby na km2),  

zamieszkuje go ok. 160 tys. osób. Większość ludności mieszka w miastach, ok. 86 tys. osób to 

mieszkańcy 9 miast. Największe z nich to Gryfice - 18 tys. mieszk. Miejscowościami o liczbie 

mieszkańców powyżej 10 tys. są również: Nowogard, Świdwin, Łobez, Trzebiatów. Wszystkie 

miasta są zwodociągowane, a skanalizowane w różnym stopniu.  

Przemysł w regionie bilansowym Regi i przyległego Przymorza związany jest głównie z 

przetwórstwem rolno-spożywczym (m.in. gorzelnie, zakłady mięsne).  

Ponadto w obszarze bilansowym istnieją liczne ośrodki wypoczynkowe, spośród których 

najbardziej znane to Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Pogorzelica. Pas nadmorski (rejon 

wodnogospodarczy „A”) oraz jeziora i tereny leśne w części południowej (rejony 

wodnogospodarcze „E”,”F”,”G”) posiadają warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku, a tym 
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samym do zwiększonego zużycia wody w przyszłości. W sezonie letnim w strefie nadmorskiej 

(rejon wodnogospodarczy „A”) następuje duży okresowy napływ ludności w związku z sezonem 

turystycznym, co skutkuje zwiększonym poborem wód podziemnych, a w przypadku 

nadmiernej eksploatacji ryzkiem zasolenia wodami morskimi.  

Brak większych skupisk ludności poza miastami sprawia, że w regionie bilansowym nie ma 

większych punktów skoncentrowanego poboru wód podziemnych (wyjątkiem jest letni sezon 

turystyczny i dotyczy on rejonu wodnogospadrczego „A” - Obszar Przymorski).  

Obszary wiejskie to głównie tereny po byłych PGR-ach. Prawie 60 % terenu to grunty orne, 26% 

to obszary leśne, a 14 % to użytki zielone.  

Na obszarze bilansowym zarejestrowanych jest ok. 50 wysypisk i składowisk odpadów oraz 

wylewisk oraz kilka miejsc po zlikwidowanych mogilnikach. Obiekty te są zlokalizowane w 

różnych odległościach od ujęć wód podziemnych oraz w różnym stopniu zagrażają jakości 

zasobów wodnych. Największe ich nagromadzenie i ryzyko zagrożenia dla zasobów wodnych  

ma miejsce w rejonach wodnogospodarczych „B”,”C” i „F”.  

II.3.5. Charakterystyka hydrogeologiczna regionu bilansowego Rega i 

przyległe Przymorze 

Warunki hydrogeologiczne Regionu bilansowego Regi i przyległego Przymorza zostały 

omówione w układzie piętrowym w rozdz. II.3.2. Poniżej przedstawiono charakterystykę 

hydrogeologiczną w układzie rejonów wodnogospodarczych. 

Do analiz bilansowych przyjęto podział obszaru zasobowego na 7 rejonów 

wodnogospodarczych. Taki podział wynika głównie z przesłanek hydrologicznych, ale także z 

hydrogeologicznych (hydrodynamicznych). Jego podstawowe założenia wynikają  z 

wcześniejszych  opracowań zasobowych, zwłaszcza z „Bilansu wodnogospodarczego zlewni Regi i 

Przymorza, część I, Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych zlewni Regi i 

Przymorza. HYDROCONSULT, 1996”.  

Powierzchnia obszaru bilansowego  zlewni Regi i Przymorza, przyjęta do niniejszego bilansu 

rózni się nieco od powierzchni z dokumentacji hydrogeologicznej z 1996 r., w związku z tym 

również powierzchnie poszczególnych rejonów wodnogospodarczych różnią się od jednostek 

zasobowych z dokumentacji hydrogeologicznej. Największe różnice dotyczą rejonów A – Obszar 

Przymorski oraz B – Dolna Rega, gdzie część jednostki zasobowej B (36,88 km2) weszło do 

rejonu wodnogospodarczego A – Obszar Przymorski. Przyjęty do bilansu podział na rejony 

wodnogospodarcze jest zgodny z opracowaniem pt. „Wydzieleniu rejonów wodno-gospodarczych 

dla potrzeb zintegrowanego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju, 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,  obszar działalności RZGW w Szczecinie.  

Podział na rejony wodno-gospodarcze. Państwowy Instytut Geologiczny (PSH), Warszawa, 2007”.   

 

A – Obszar Przymorski 

W rejonie wodnogospodarczym „A – Obszar Przymorski” o powierzchni 195,88 km2 

wody podziemne występują w kilku piętrach wodonośnych: 

o czwartorzędowym, 
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o kredowym, 

o jurajskim. 

W piętrze wodonośnym czwartorzędowym wyróżnia się  kilka poziomów wodonośnych: 

- Poziom wód gruntowych, 

 - Poziomy  międzyglinowe (górny, środkowy, dolny ). 

Zasilanie piętra wodonośnego czwartorzędu w rejonie wodnogospodarczym „A – Obszar 

Przymorski” jest najniższe spośród wszystkich jednostek bilansowych systemu Regi. Moduł 

zasilania dla warstw górnych czwartorzędu wynosi ok. 0,9 l/s/km2, a ok. 0,6 l/s/km2 dla warstw 

dolnych.  Warstwy te są drenowane przez dolny odcinek Regi i jej dopływy.  Poszczególne 

poziomy wodonośne charakteryzują zróżnicowane parametry hydrogeologiczne.  

Przeciętna wydajność pojedynczych otworów to kilkanaście m3/h. Najwyższe wydajności są 

rzędu 50 m3/h.  

Kredowe piętro wodonośne zostało rozpoznane w niecce trzebiatowskiej, w SW części zlewni 

wodonośność utworów kredowych nie została rozpoznana. Według badań niecki 

trzebiatowskiej parametry filtracyjne margli górnokredowych są następujące: 

k=0,04—3,0 m/h, 

T=0,3-17m2/h, 

wydajność jednostkowa q= 3,5 -4,5 m3/h/mS. 

Jest to poziom naporowy, jego zasilanie odbywa się poprzez przesączanie z poziomów 

nadległych , a drenaż w dolinie Regi i w M. Bałtyckim. W rejonie Trzebiatowa poziom kredowy 

posiada bezpośredni kontakty z nadległy piętrem czwartorzędowym poprzez rozległe okna 

hydrogeologiczne. Poziom jest eksploatowany jedynie lokalnie, m. in. przez studnie w 

Trzebiatowie i Pogorzelicy. 

Piętro jurajskie jest zasilane na drodze przesączania z wyżejległych poziomów 

czwartorzędowych. Poziomy piętra jurajskiego są drenowane w dolinie dolnej Regi oraz w 

obszarze M. Bałtyckiego. Poziom ten jest ujmowany lokalnie, m. in. w Mrzeżynie, Prusinowie i 

Przybierówku. Wydajność pojedynczych otworów studziennych wynosi przeciętnie 30 m3/h. 

 

B – Dolna Rega 

W rejonie wodnogospodarczym „B – Dolna Rega” o powierzchni 250,82 km2 użytkowe wody 

podziemne występują w piętrach wodonośnych: 

o czwartorzędowym i  

o jurajskim.  

Podobnie jak w pozostałych rejonach wodnogospodarczych w piętrze wodonośnym 

czwartorzędowym wyróżnia się  kilka poziomów wodonośnych: 

- Poziom wód gruntowych, 
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- Poziomy  międzyglinowe (górny, środkowy, dolny). 

Zasilanie piętra wodonośnego czwartorzędu w rejonie wodnogospodarczym „B – Dolna Rega” 

jest nieco wyższe niż w Obszarze Przymorskim, jednakże dolne warstwy czwartorzędu (dolny 

poziom międzyglinowy i poziom podglinowy) są tu najsłabiej zasilane w całym systemie Regi 

(moduł zasilania dla tych warstw wynosi 0,18 l/s/km2).    Warstwy te są drenowane przez 

system hydrograficzny Regi i jej dopływów.  Analizując bilanse krążenia wód przedstawione w 

dokumentacji hydrogeologicznej (badania modelowe) można zauważyć bardzo duże przepływy 

pionowe pomiędzy warstwami górnymi, przy stosunkowo niewielkich dopływach bocznych. 

Natomiast w warstwach dolnych zwiększa się udział przepływów lateralnych. 

Poszczególne poziomy wodonośne charakteryzują zróżnicowane parametry hydrogeologiczne. 

Przeciętna wydajność pojedynczych otworów jest tu zdecydowanie wyższa niż w rejonie 

przymorskim, wynosi do 80 m3/h, przeciętnie 25-35 m3/h.  

Piętro jurajskie jest zasilane na drodze przesączania z wyżejległych poziomów 

czwartorzędowych. Poziomy piętra jurajskiego są drenowane w podłożu doliny Regi. Piętro to 

jest ujmowane i eksploatowane przez ujęcia komunalne i zakładowe rejonu Gryfic.  Wydajność 

pojedynczych otworów studziennych jest rzędu 15-30 m3/h. 

 

C – Mołstowa 

W rejonie wodnogospodarczym „C – Mołstowa” o powierzchni 327,97 km2 wody podziemne 

użytkowe występują głównie w  czwartorzędowym piętrze wodonośnym. Udział pięter 

mezozoicznych (kredowego i jurajskiego) jest niewielki. 

Podobnie jak w pozostałych rejonach wodnogospodarczych w piętrze wodonośnym 

czwartorzędowym wyróżnia się  kilka poziomów wodonośnych: 

- Poziom wód gruntowych, 

- Poziomy  międzyglinowe. 

Zasilanie górnych warstw piętra wodonośnego czwartorzędu w rejonie wodnogospodarczym „C 

– Mołstowa” jest dosyć wysokie w porównaniu z pozostałymi rejonami (moduł zasilania dla tych 

warstw wynosi 2,99 l/s/km2). W warstwach środkowych i dolnych zasilanie infiltracyjne 

zmniejsza się na korzyść dopływów bocznych. Główną osią drenażu dla tej jednostki bilansowej 

jest dopływ Regi - Mołstowa. Drenaż odbywa się zarówno przez osady dolinne, jak i przez 

bezpośredni dopływ dokorytowy.    Podobnie jak w poprzedniej jednostce obserwuje się tu  

znaczne przepływy pionowe pomiędzy warstwami górnymi, przy stosunkowo niewielkich 

dopływach bocznych. Poszczególne poziomy wodonośne charakteryzują zróżnicowane 

parametry hydrogeologiczne. Przeciętna wydajność pojedynczych otworów w czwartorzędzie  

wynosi 30 m3/h, lokalnie spotyka się wydajności wyższe, rzędu 70-75 m3/h.    

Kredowe piętro wodonośne jest reprezentowane przez poziom wodonośny występujący w  

marglach górnokredowych. Jest to poziom naporowy, jego zasilanie odbywa się poprzez 

przesączanie z poziomów wyżejległych. Poziom górnokredowy jest ujmowany jedynie przez 

ujęcie wiejskie w Łatnie, które posiada zasoby eksploatacyjne w wysokości 29 m3/h przy 
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znacznej depresji wynoszącej prawie 25 m. Stąd też wydarki jednostkowe w tej części zbiornika 

kredowego są znacznie niższe nie w rejonie Trzebiatowa. 

 

Piętro jurajskie jest zasilane na drodze przesączania z wyżejległych poziomów 

czwartorzędowych. Poziomy piętra jurajskiego są drenowane w podłożu doliny Regi. W tej 

części systemu Regi jest ono słabo rozpoznane i słabo wykorzystywane. Spośród 

eksploatowanych ujęć jedynie ujęcie w Dargosławiu bazuje na zasobach piętra jurajskiego. Przy 

zasobach eksploatacyjnych 28 m3/h wydatek jednostkowy tego ujęcia jest niewielki (1,6 

m3/h/1ms).  

 

D – Środkowa Rega 

W rejonie wodnogospodarczym „D – Środkowa Rega” o powierzchni 313,46 km2 użytkowe wody 

podziemne występują w piętrach wodonośnych czwartorzędu oraz jury. Rejon ten posiada 

przeciętne w skali regionu wodnogospodarczego warunki zawodnienia.  

Poziomy wodonośne czwartorzędu są zasilane głównie przez infiltrację opadów, udział 

dopływów bocznych jest niewielki. System wodonośny czwartorzędu (zwłaszcza warstwy 

górne) to młode struktury plejstoceńskie o urozmaiconym wykształceniu.  

Przeciętna wydajność pojedynczych otworów w czwartorzędzie jest tu rzedu 20-30 m3/h, 

maksymalne wydajności osiągają 75 - 80 m3/h. 

Piętro jurajskie jest zasilane na drodze przesączania z wyżejległych poziomów 

czwartorzędowych. Poziomy piętra jurajskiego są drenowane w podłożu doliny Regi. W tej 

części systemu Regi jest ono słabo rozpoznane i słabo wykorzystywane. Spośród 

eksploatowanych ujęć jedynie ujęcie w Dargosławiu bazuje na zasobach piętra jurajskiego. Przy 

zasobach eksploatacyjnych 28 m3/h wydatek jednostkowy tego ujęcia jest niewielki (1,6 

m3/h/1ms).  

 

E - Sąpólna, Ukleja 

W rejonie wodnogospodarczym „E - Sąpólna, Ukleja” o powierzchni 455,89 km2 brak jest ujęć 

wody w strukturach starszych od czwartorzędowych. Wody podziemne piętra 

czwartorzędowego występują kilka poziomów wodonośnych: 

- Poziom wód gruntowych, 

- Poziomy międzyglinowe. 

Zasilanie warstw górnych i środkowych jest względnie wysokie (moduł zasilania dla tych 

warstw wynosi 1,87 l/s/km2). Dolne poziomu międzyglinowe i poziom podglinowy są 

zdecydowanie słabiej zasilane, ich moduł zasilania wynosi 0,66 l/s/km2. 

Naturalną bazą drenażu dla czwartorzędowego piętra wodonośnego (zwłaszcza dla warstw 
przypowierzchniowych są dopływy Regi, głównie Sąpólna i Ukleja.  

Wydajności pojedynczych ujęć w tym rejonie są zróżnicowane w bardzo szerokim zakresie od 
3,0 m3/h dla lokalnego ujęcia w Maszkowie, do 85 m3/h dla ujęcia w Radzimiu.  
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F – Węgorza, Rega 

W rejonie wodnogospodarczym „F – Węgorza, Rega” o powierzchni największej spośród 

wszystkich rejonów wydzielonych w systemi Regi, wynoszącej 638,89 km2 użytkowe wody 

podziemne stwierdzono w piętrach wodonośnych  czwartorzędowym i jurajskim. Podobnie 
jak w pozostałych obszarach wody podziemne piętra czwartorzędowego występują w kilku 

poziomach wodonośnych. Poziomy wodonośne czwartorzędu charakteryzują się tu najwyższym 

zasilaniem spośród wszystkich rejonów wodnogospodarczych analizowanego regionu, zarówno 

gdy chodzi o warstwy górne jak i warstwy dolne. Moduła zasilania wynosi odpowiednio 3,89 i 

1,93 l/s/km2. Również względnie wysokie są wydajności ujęć, przekraczające często 50 m3/h. 

Piętro jurajskie choć jest słabo rozpoznane w tym rejonie (jedynie dwa pracujące ujęcia bazują 
na jego zasobach), to wydaje się być perspektywiczne. Jedno z wiejskich ujęć wodociągowych  
(Strzmiele) przy zasobach 73 m3/h charakteryzuje się wysokim wydatkiem jednostkowym 
wynoszącym prawie 12 m3/h/1ms. 

G – Górna Rega 

W rejonie wodnogospodarczym „G – Górna Rega” o powierzchni 611,40 km2 wody podziemne 

podobnie jak w poprzednim rejonie występują w piętrach wodonośnych czwartorzędowym i 

jurajskim. Zasilanie warstw czwartorzędowych jest tu również wględnie wysokie i 
wynosi 3,19 l/s/km2m dla warstw górnych oraz prawie 2 l/s/km2 dla warstw dolnych. 

Podobnie jak poprzednim rejonie (F – Węgorza, Rega) stwierdza się tu stosunkowo wysokie  

wydajności ujęć, przekraczające często 50 m3/h. 

Udział wód jurajskiego piętra wodonośnego w poborach jest tu zdecydowanie wyższy niż w 

przypadku rejonu F. Między innymi ujęcie komunalne dla miejscowości Łobez posiada 

zatwierdzone zasoby z piętra wodonośnego jury w wysokości 310 m3/h.  

 

II.3.6. Stan udokumentowania zasobów wód podziemnych 

Jak wspomniano w rozdz. I.3. jako punkt wyjścia do oceny dostępnych zasobów dyspozycyjnych 

wód podziemnych zlewni rzeki Regi i Przymorza przyjęto zasoby wyznaczone w ramach 

Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Regi i 

Przymorza (HYDROCONSULT, 1996). W opracowaniu tym zostały ustalone łączne zasoby 

dyspozycyjne Qd= 20 830 m3/h (499 920 m3/d) dla obszaru zlewni o powierzchni 2 860 km2. 

Ustalony w dokumentacji moduł zasobów dyspozycyjnych dla całego obszaru bilansowego 

wynosi  2,023l/s km2 , tj. 174,8 m3/d  km2. 

Po skorygowaniu powierzchni zasobowej w zlewni oraz w przyjętych do bilansu rejonach 

wodnogospodarczych oraz przemnożeniu wartości modułowych zasobów przez powierzchnie, 

łączna wielkość zasobów przyjęta do obliczeń bilansowych wygląda następująco: 

Zasoby odnawialne (Qo) – 644 473 m3/d 

Zasoby dyspozycyjne (Qd) –496 998 m3/d 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć uwzględnionych w bilansie (Qe) – 284 791 m3/d. 

Wielkości zasobów w poszczególnych rejonach wodnogospodarczych przedstawiono w części 

dotyczącej bilansu wód podziemnych. 
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Rys. II. 3. 2. Porównanie wielkości zasobów odnawialnych (Qo), dyspozycyjnych (Qd) i eksploatacyjnych (Qe) w zlewni 
bilansowej Regi [m3/d]. 

Analiza ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wskazuje na bardzo wysoki 

stosunek zasobów dyspozycyjnych do zasobów odnawialnych, wynoszący w całym obszarze 

zasobowym ponad 75%, a w rejonie wodnogospodarczym B- Dolna Rega nawet 82%.  

Z tego też względu, jak również ze względu na dezaktualizację danych istnieje pilna 

potrzeba opracowania nowej dokumentacji zasobowej dla zlewni bilansowej Regi. 

Według informacji zawartych w analizowanej dokumentacji zasobów dyspozycyjnych, dla 

regionu bilansowego udokumentowano zasoby eksploatacyjne w wysokości ponad 360 tys. 

m3/d, tj ok. 15 tys. m3/h. (wg bilansu na 2012 zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć wynoszą 

284 791 m3/d, co stanowi 87,46 % udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych). W rejonach 

wodnogospodarczych A i B wielkość ta wynosi odpowiednio 224,9% oraz 148,4%, przekraczając 

znacznie dostępne zasoby dyspozycyjne. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć nie są 

weryfikowane od lat, nawet przypadku ujęć nieczynnych. Figurują one jednak w corocznych, 

publikowanych raportach Państwowej Służby Hydrogeologicznej „Bilans zasobów 

eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych w Polsce”. Weryfikacja tych zasobów 

dotyczy jedynie zlikwidowanych ujęć posiadających zatwierdzoną dokumentację likwidacji 

studni.  

Zatem należy poddać weryfikacji decyzje zatwierdzające zasoby eksploatacyjne ujęć, gdyż 

suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć przekracza nie tylko całkowitą 

wielkość zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych w zlewni, lecz nawet (jak w przypadku 

rejonów A i B) zasobów odnawialnych. Na problem ten oraz potrzebę weryfikacji decyzji 

zatwierdzających zasoby eksploatacyjne ujęć zwracają również uwagę autorzy dokumentacji 

hydrogeologicznej stanowiącej podstawę ocen zasobowych (Hydroconsult,1996).   

92,9 %  udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych przypada na poziomy czwartorzędowe, 

0,4% na poziom kredowy, a 6,7% na poziomy jurajskie. 

Zapotrzebowania na wodę: 
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Na podstawie dokumentacji zasobowej (HYDROCONSULT, 1996) zapotrzebowanie na wodę 

podziemną w regionie wodnogospodarczym Regi i Przyległego Przymorza wynosi ok. 62 tys. 

m3/d, co stanowi  17,1 % zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. W stosunku do 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych zapotrzebowanie dla różnych rodzajów ujęć jest 

zróżnicowane: ujęcia komunalne zakładają wykorzystanie 32,1 % zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych, ujęcia wiejskie i zakładowe odpowiednio 14,5% i 13,9%. W poszczególnych 

miejscowościach i gminach wielkości te są zróżnicowane, w zależności od ilości, wielkości i 

rodzajów ujęć. 

Rezerwy zasobowe: 

Wg wspomnianej wyżej dokumentacji zasobów dyspozycyjnych rezerwy zasobowe w regionie 

(różnica między pomiędzy zasobami dyspozycyjnymi a potrzebami wodnymi użytkowników)  są 

znaczne, stanowią one 87% zasobów dyspozycyjnych. Rezerwy zasobowe występują we 

wszystkich rejonach wodnogospodarczych. Najniższe wartości rezerw – 53,6 i 66,0% występują 

w rejonie wodnogospodarczym „A”  - Obszar Przymorski  i „B” - Dolna Rega. W pozostałych 

rejonach wodnogospodarczych wahają się od 81,5 (Środkowa Rega – rejon wodnogospodarczy 

„D”) do 94,4 (Węgorza, Rega – rejon wodnogospodarczy „F”. Tak więc, największe rezerwy 

zasobowe posiadają rejony wodnogospodarcza w górnej części regionu wodnogospodarczego  („ 

E” i „F”), najmniejsze zaś rejony wodnogospodarcza dolnego odcinka Regi („A” i „B”). Jak wynika 

z porównania zapotrzebowania na wodę z zasobami dyspozycyjnymi w regionie bilansowym 

Rega i przyległe Przymorze  istnieją znaczne rezerwy. Problemem jest jednak przestrzenne 

rozmieszczenia zasobów i eksploatacji istniejących i potencjalnych ujęć. Projektowanie nowych 

ujęć powinno być poprzedzone analizą lokalnych możliwości i ewentualnych skutków przyszłej 

eksploatacji. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w rejonach oddziaływania innych – 

istniejących już ujęć powinno opierać się na wykazaniu braku niekorzystnego wpływu na już 

funkcjonujące ujęcia, co jest często marginalizowane przez projektantów, zarówno na etapie 

projektowania studni, jak i przygotowania operatu wodnoprawnego. Wnioski o wydanie 

pozwoleń muszą zawierać udokumentowane zapotrzebowanie na wodę. Ponadto w przypadku 

projektowanego zwiększenia zużycia wody np. ze względu na zwiększenie produkcji, 

podłączenie do wodociągu nowych odbiorców itp. należy również udokumentować zakładany 

wzrost poboru.  

Bilans wykonany na podstawie zaktualizowanych danych (2012 r.) wykazuje jeszcze większe 

rezerwy zasobowe, wynoszące w całym obszarze bilansowym 93,55% dostępnych zasobów 

dyspozycyjnych, przy czym największy pobór ma miejsce w północnej części zlewni, w rejonach 

wodnogospodarczych  A-Obszar Przymorski i B – Dolna Rega (odpowiednio 17,95% i 14,71%), 

najmniejszy zaś w części południowej, rejony wodnogospodarcze: F – Węgorza, Rega – 1,55%,  
E - Sąpólna, Ukleja -1,79%. 

Zasoby i ich użytkowanie: 

Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji zasobowej stopień użytkowania wód 

podziemnych w obszarze bilansowym Regi i przyległego Przymorza jest w sumie niski, wynosi 

średnio 7% zasobów dyspozycyjnych, przy czym w zależności od lokalizacji miast i 

rozmieszczenia ludności, jak również wielkości zasobów dyspozycyjnych w danym obszarze, 

zmienia się w dosyć szerokim zakresie: od 2-3 %  w rejonach wodnogospodarczych „C” i „F”, 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

113 

 

poprzez wielkości zbliżone do średniej 7-9 % w rejonach wodnogospodarczych „D”,”E” i „G”, do 

25% w rejonie wodnogospodarczym „B” i 40% w rejonie wodnogospodarczym „A”.   

Według prognozy eksploatacji stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wzrośnie od 6% 

do 45%. Choć stopień użytkowania zasobów dyspozycyjnych jest niski, to zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne ujęć stanowią 72% zasobów dyspozycyjnych systemu. Ich rozkład jest również 

zróżnicowany. W RGW „A” i „B” zatwierdzone zasoby eksploatacyjne przekraczają od 1,6 do 1,7 

dostępne zasoby dyspozycyjne.  Taki stan rzeczy wskazuje na konieczność weryfikacji 

zatwierdzonych zasobów ujęć i wydanych pozwoleń na pobór wód. 

Liczba eksploatowanych ujęć wód podziemnych uwzględnionych w bilansie (posiadających 

pozwolenie wodnoprawne i wykazujących pobór), znajdujących się w bilansowanym obszarze, 

wynosi 257 (2012 r.). Dodatkowo w bilansie uwzględniono 6 tzw. ujęć buforowych, tj. ujęć 

znajdujących się poza obszarem bilansowym, a oddziaływujących swym poborem częściowo na 

ten obszar. 
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Rys. II. 3. 3. Rozmieszczenie przestrzenne ujęć wód podziemnych w zlewni bilansowej Regi (na czerwono zaznaczono ujęcia 
strefy buforowej. 
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Liczba ujęć wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych jest zróżnicowana. 

Najmniej ujęć czynnych jest w rejonach B (Dolna Rega) – 17 i A (Obszar Przymorski) – 19, , 

najwięcej w rejonie bilansowym G (Górna Rega_ -  75 . W rejonie D - Środkowa Rega wielkość 

poboru wynosi niewiele ponad 6 % całego poboru ze zlewni bilansowej, zaś w rejonie G - Górna 

Rega pobór wynosi ponad 32 % całego poboru w zlewni. 

Prawie 90% wód podziemnych wykorzystywane jest do spożycia lub na cele socjalne. Około 2,2 

% poboru przeznaczone jest na cele produkcji spożywczej, a niecałe 8 % na inne cele, takie jak 

nawodnienia rolnicze. 

Bilans wodnogospodarczy, zgodnie z SIWZ oraz udostępnionymi danymi został opracowany wg 

stanu na 2012 r., jednakże w trakcie jego przygotowania (2014) stwierdzono, że 14 

użytkowników wód podziemnych wykazujących pobór nie posiada pozwoleń 

wodnoprawnych, kolejnych 16 użytkowników utraciło lub utraci ważność pozwoleń do 

końca 2014 r. 

 

Zagrożenia i ochrona zasobów wód podziemnych: 

Zagrożenie poziomów wodonośnych zależy w znacznym stopniu od naturalnej odporności 

(podatności) na przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych. Pierwszy użytkowy poziom 

wodonośny (poziom wód gruntowych oraz międzyglinowy poziom górny w utworach 

czwartorzędu) charakteryzuje się wysoką podatnością i słabą odpornością na zanieczyszczenia. 

Potencjalny czas przenikania zanieczyszczeń ustalony w dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 

(HYDROCONSULT, 1996) wynosi przeciętnie kilka, a maksymalnie kilkanaście lat.  Wydzielone w 

w/w dokumentacji warstwy II (poziom międzyglinowy środkowy) oraz III (poziomy 

międzyglinowy dolny czwartorzędu oraz poziomy starsze - kredowy oraz jurajski) są 

stosunkowo dobrze chronione przed możliwością migracji zanieczyszczeń. Poza strefami 

drenażowymi dominują czasy przesączania 50 do 150 lat.  Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 70% 

eksploatowanych zasobów wód podziemnych pochodzi z warstw II i III, wody podziemne w 

regionie bilansowym można generalnie uznać za dość dobrze chronione przed migracją 

zanieczyszczeń.  

Struktura zagospodarowania i użytkowania terenu nie do końca sprzyja naturalnej ochronie 

środowiska gruntowo-wodnego, gdyż rejony o stosunkowo małej antropopresji (obszary leśne i 

użytki zielone) zajmują mniej niż połowę analizowanego obszaru (ok. 40 % powierzchni). 

Pozostały teren należy uznać za podlegający zróżnicowanej antropopresji. Największej 

antropopresji poddawane są rejony większych  miejscowości (Gryfice Nowogard, Świdwin, 

Łobez, Trzebiatów). Nieco innemu rodzajowi antropopresji podlega pas nadmorski, gdzie 

zlokalizowanych jest kilka wyżej wspomnianych miejscowości wypoczynkowych. Pozostałe 

obszary są uznawane za podlegające umiarkowanej antropopresji ze strony rolnictwa i silnej ze 

strony osadnictwa wiejskiego.  Innymi, przestrzennymi i  punktowymi ogniskami 

zanieczyszczeń i zagrożeń są zakłady przemysłowe, składowiska odpadów, wylewiska, 

mogielniki i miejsca po zlikwidowanych tego typu obiektach, zrzuty ścieków, fermy hodowlane, 

miejsca składowania nawozów i odpadów rolniczych, obiekty dystrybucji paliw płynnych, szlaki 

komunikacyjne oraz emisje do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.  
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Pomimo aktualnie niewielkiego stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych regionu 

bilansowego oraz bezpiecznego prognozowanego wzrostu eksploatacji w najbliższej 

perspektywie czasowej, do problemu ochrony ilościowej zasobów wód podziemnych należy 

podejść z ostrożnością. Dotyczy to rozkładu pionowego obciążenia, zwłaszcza warstw głębszych, 

gdzie mamy do czynienia z niską odnawialnością tych warstw, a względnie dużym obciążeniem  

eksploatacją. Przejawia się to głównie strefie nadmorskiej RGW „A”, gdzie brak jest dużych 

zasobnych struktur wodonośnych. Dlatego też analizie wpływu eksploatacji na ogólny stan 

zasobów wodnych powinny być poddane ujęcia w Trzebiatowie, Gryficach, Świdwinie, 

Nowogardzie i Łobzie, a w okresie letnim również ujęcie w rejonie Mrzeżyna. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych, oprócz czynników związanych z antropopresją zależy 

również od naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na przenikanie zanieczyszczeń. 

Dlatego też istotne jest wyznaczanie stref ochrony i obszarów zasilania ujęć (przede wszystkim 

dla płytkich ujęć w czwartorzędzie). 

II.4. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Pod względem administracyjnym zlewnia Regi w całości zawiera się na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego. W zlewni Regi dominuje wykorzystanie terenów na cele rolne (55,31% 

łącznej powierzchni zlewni). Szczegółowo jest to zawarte w rozdziale II.1.1.  

Zlewnia ma charakter rolniczy (ponad 50% obszaru zlewni stanowią grunty uprawne). 

Dominujące uprawy to: żyto, pszenica, ziemniaki, owies i rzepak. W zlewni znacząco jest 

rozwinięta hodowla bydła i trzody oraz rybactwo stawowe. 

Zlewnia Regi leży na obszarze 8 powiatów, żaden z nich nie znajduje się w całości w zlewni. 

Spośród 30 gmin, znajdujących się w zlewni Regi tylko cztery gmin leżą w całości w obszarze 

zlewni, a osiem ma mniej niż 10% powierzchni w obszarze zlewni.  

Zlewnia Regi stanowi 0,89% powierzchni kraju i zamieszkuje ją około 133,5 tys. mieszkańców 

(tab. II.4.1.). Gęstość zaludnienia wynosi 48 osób/km2, przeszło dwukrotnie mniej od średniej 

krajowej. Największa gęstość zaludnienia jest w miejskiej gminie Świdwin (706 os./km2), 

najmniejsza w gminie wiejskiej Kalisz Pomorski (6 os./km2). Największe miasta w zlewni Regi to 

Świdwin (15,7 tys. mieszkańców), Łobez (10,1), Trzebiatów (10,1), Gryfice (16,8), Nowogard 

(16,8) i Drawsko Pomorskie (11,4 tys. mieszkańców). 

 

Tabela II. 4. 1. Zestawienie liczby mieszkańców na km2 w poszczególnych gminach zlewni Regi (wg danych GUS, 
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.). Objaśnienia: M – gmina miejska; MW – miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej; W – gmina wiejska; WW – obszar wiejski w gminie miejsko wiejskiej. 

Gmina Rodzaj gminy 
Powierzchnia 

[km2] 
% powierzchni 
gminy w zlewni 

mieszk./km2 

Powiat Drawski 

Drawsko Pomorskie MW 344,6 44,5 49 

Kalisz Pomorski W 468,8 0,3 6 

Ostrowice W 150,3 20,7 18 

Powiat Goleniowski 

Maszewo W 204,8 17,8 26 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

117 

 

Gmina Rodzaj gminy 
Powierzchnia 

[km2] 
% powierzchni 
gminy w zlewni 

mieszk./km2 

Nowogard MW 338,7 46,9 74 

Osina W 101,7 2,9 29 

Powiat Gryficki 

Brojce W 118,0 94,7 33 

Gryfice MW 261,3 61,0 92 

Karnice W 133,1 15,0 32 

Płoty MW 239,2 99,0 38 

Rewal W 40,7 16,7 93 

Trzebiatów MW 225,2 62,9 74 

Powiat Kamieński 

Golczewo MW 283,9 1,7 35 

Powiat Kołobrzeski 

Gościno W 116,0 4,0 45 

Kołobrzeg W 144,0 1,3 71 

Rymań W 146,2 70,7 28 

Siemyśl W 107,3 0,5 35 

Powiat Łobeski 

Dobra MW 115,9 66,0 39 

Łobez MW 227,4 100,0 64 

Radowo Małe W 180,4 100,0 21 

Resko MW 285,2 100,0 29 

Węgorzyno MW 256,2 98,8 28 

Powiat Stargardzki 

Chociwel W 157,1 9,7 18 

Ińsko MW 151,0 27,0 24 

Powiat Świdwiński 

Brzeźno W 110,8 99,8 26 

Sławoborze W 188,7 43,9 22 

Świdwin M 22,2 100 706 

Świdwin W 247,4 95,5 25 

Połczyn Zdrój W 337,1 9,1 22 

Rąbino W 179,7 18,5 21 

 

Na obszarze zlewni Regi jest zlokalizowanych około 18 elektrowni wodnych, z których 

największe to MEW Rejowice, Likowo, Trzebiatów, Trzebiatów II, Płoty i Rusinowo.  

Przemysł w zlewni jest rozwinięty słabo. Jest w niej jest 14 większych zakładów przemysłowych. 

Najważniejsze z nich to: 

 Cukrownia Gryfice w Gryficach; 
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 Przedsiębiorstwo przemysłu ziemniaczanego Nowamyl S.A. w Łobzie; 

 Technic Industry sp. z o.o. w Trzebiatowie (armatura ceramiczna, urządzenia sanitarne); 

 Lignoterm s.c. Przedsiębiorstwo produkcji drzewnej w Łobzie; 

 Zakłady naprawcze mechanizacji rolnictwa S.A. w Łobzie; 

 Plastchem, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych w Świdwinie; 

 Polfrys sp. z o.o., przetwórstwo owoców w Świdwinie; 

Obszar zlewni jest intensywnie wykorzystywany turystycznie – szczególnie w pasie 

przymorskim. Dalej od morza rozwija się turystyka związana z wodami – spływy kajakowe oraz 

wędkarstwo. Szczególną wędkarską atrakcją zlewni Regi są dwuśrodowiskowe łososiowate – 

łosoś i troć., co przyczynia się do tego, że nawet w „martwym” sezonie turystycznym (I-IV i IX) w 

zlewni Regi przebywa znaczna ilość turystów. 

II.5. Użytkowanie wód w zlewni Regi  

Na obszarze zlewni Regi znajduje się 105 użytkowników zrzucających ścieki komunalne, 

przemysłowe oraz pochodzące z chowu i hodowli ryb do wód powierzchniowych (34 obiekty 

karpiowe i 3 obiekty pstrągowe). Głównych użytkowników w zakresie zrzutów zawarto w tabeli 

II.5.1. 

 

Tabela II. 5. 1. Główni użytkownicy zrzucający ścieki w zlewni Regi. 

Nazwa użytkownika 
Wielkość zrzutu w 

tys. m3/rok 
Odbiornik JCWP SCWP 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZGK Gryfice 

897,937 Rega, km 39,0 RW60001942799 
DO1212 

 
Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZGKiM Płoty 

113,603 Rega, km 57,12 RW60002042739 DO1211 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZWiK Sp. z o.o. 
Trzebiatów 

802,656 Rów melioracyjny RW60001942993 DO1214 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - PWiK Łobez 

496,320 Rega, km 103,4 RW6000204259 DO1205 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - WiK Resko 

292,880 Rega, km  75,44 RW6000204259 DO1205 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - ZUK Świdwin 

3694,21 Rega, km 75,44 RW6000194219 DO1201 

Komunalna oczyszczalnia 
ścieków - Wodociagi  
Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. 
w Goleniowie  m. Węgorzyno 

80,124 Reska Węgorza RW6000174244 DO1204 

Krochmalnia - Przeds. 
Przemysłu Ziemniaczanego 
NOWAMYL S.A. 

24,914 Rega, km 106,5 RW6000204259 
DO1205 

 

 

Podstawowe dane o użytkownikach zrzucających ścieki zestawiono w tabeli II.5.2, a ich 

przestrzenne rozmieszczenie przedstawiono na rys. II.5.1. 
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Tabela II. 5. 2. Zestawienia użytkowników zrzucających ścieki w zlewni Regi. W kolumnie KOD zastosowano następujące określenie zrzutów: 10 – komunalne: bytowe; 11 – komunalne: bytowe + 
przemysłowe; 12 – komunalne: bytowe + opadowe; 13 – komunalne: bytowe + przemysłowe + opadowe; 20 – przemysłowe, 21 – przemysłowe: chłodnicze. 

KOD 
SCWP 

KOD JCWP Nazwa JCWP Odbiornik Gmina Miejscowość Dane obiektu 
Status 
zrzutu 

KOD RLM Ilość 

DO1201 LW20817 Oparzno J. Oparzno Świdwin Oparzno 
wiejska oczyszczalnia ścieków - GZGK 
Świdwin 

czynny 10 254 5,496 

DO1201 RW6000174218 
Dopływ z jez. 
Oparzno 

Dopływ z jez. 
Oparzno 

Świdwin Łąkowo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - GZGK 
Świdwin 

czynny 10 300 b.d 

rów melioracyjny Świdwin Lipce czynny 10 120  

DO1201 RW6000194219 
Rega od dopł. spod 
Bystrzyny do Starej 
Regi 

Rega Świdwin Świdwin 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
ZUK Świdwin 

czynny 13 25875 704,894 

rów melioracyjny Świdwin Krosino 
wiejska oczyszczalnia ścieków - GZGK 
Świdwin 

czynny 10 191 9,004 

DO1201 RW600023421369 
Rega do dopł. spod 
Bystrzyny 

rów melioracyjny Świdwin Bierzwnica 
wiejska oczyszczalnia ścieków - GZGK 
Świdwin 

czynny 10 430 9,093 

rów melioracyjny Świdwin Niemierzyno Polfrys Sp. z o.o. Niemierzyno czynny 20 4050 67,088 

rów melioracyjny Świdwin Smardzko 
Gospodarstwo Rolne + Gorzelnia - 
Przeds. Rolno-Usługowe Smargo Sp. z 
o.o. Smardzko 

czynny 20  15,273 

rów melioracyjny Świdwin Smardzko 
Gospodarstwo Rolne + Gorzelnia - 
Przeds. Rolno-Usługowe Smargo Sp. z 
o.o. Smardzko 

czynny 21   

rów melioracyjny Świdwin Świdwin 
Kompleks 1964 JW 3294 Świdwin - 
RZI Szczecin 

czynny 11 6700 104,743 

DO1201 RW6000234216 Dopł. z Klępczewa rów melioracyjny Świdwin Klępczewo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - 
Spółdz. Eksploatacyjna "MEWA" 
Klępczewo 

czynny 10 576 18,161 

DO1202 RW6000174229129 Grądek 

rów melioracyjny Brzeżno Brzeżno 
wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ 
Goleniów 

czynny 10 846 29,595 

rów melioracyjny Brzeżno Brzeżno 
Gorzelnia - Przeds. Wielobranżowe 
LEAR Świdwin 

czynny 20   

DO1204 LW20845 
Bucierz (Bucierz 
Duży) 

J. Bucierz 

Drawsko Pomorskie Oleszno 
osiedle mieszkaniowe - JW 1965 
Oleszno 

nieczyn
ny 

10   

Drawsko Pomorskie Oleszno 
Kompleks koszarowy 5010 - JW 1965 
Oleszno 

nieczyn
ny 

10   

Drawsko Pomorskie Oleszno 
Kompleks koszarowo-mieszkaniowy 
5010 - JW 1965 Oleszno 

czynny 10 2500 32,354 
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KOD 
SCWP 

KOD JCWP Nazwa JCWP Odbiornik Gmina Miejscowość Dane obiektu 
Status 
zrzutu 

KOD RLM Ilość 

DO1204 RW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

Golnica Radowo Małe Siedlice 
wiejska oczyszczalnia ścieków - UG 
Radowo Małe 

czynny 10   

Reska Węgorza Węgorzyno Runowo Pomorskie 
Sekcja Budynków PKP - ul.Strzelecka - 
zrzut nr 1 

czynny 10  0,295 

Reska Węgorza Węgorzyno Runowo Pomorskie 
Sekcja Budynków PKP - przy nastawni 
wykonawczej-zrzut nr 2 

czynny 10   

rów melioracyjny Węgorzyno Runowo Pomorskie 
Sekcja Budynków PKP - z lewej strony 
wieży ciśnień - zrzut nr 3 

czynny 10   

rów melioracyjny Węgorzyno Runowo Pomorskie 
Sekcja Budynków PKP - koło stacji 
zasilania - zrzut nr 4 

czynny 10   

rów melioracyjny Węgorzyno Węgorzyno 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
Wodociagi  Zachodniopomorskie  Sp. z 
o.o. w Goleniowie 

czynny 13 1930 50,603 

DO1204 RW6000194249 
Reska Węgorza od 
Golnicy do ujścia 

rów melioracyjny Węgorzyno Gardno 
Wytwórnia Naturalnych Przysmaków 
Zwierzęcych, ATLANTIC Products Sp z 
o.o. 

czynny 20   

DO1204 RW600025424699 
Brzeźnicka 
Węgorza 

rów melioracyjny Drawsko Pomorskie Jankowo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZWiK 
Drawsko Pomorskie 

zlikwido
wany 

10 174 9,328 

ziemia Drawsko Pomorskie Oleszno 
kompleks koszarowy Bucierz 
Warsztaty JW. 1965 Oleszno - wylot 
W1 

czynny 20  2,477 

ziemia Drawsko Pomorskie Ziemsko 
Kompleks Wojskowy 1299 KLZ - JW 
1965 Oleszno 

czynny 10   

DO1205 RW60001742569 Piaskowa rów melioracyjny Radowo Małe Radowo Małe 
wiejska oczyszczalnia ścieków - SM 
Radowianka  Radowo Małe 

czynny 10 615 31,933 

DO1205 RW6000184254 Jasienica rów melioracyjny Resko Starogard Łobeski 
wiejska oczyszczalnia ścieków - WiK 
Resko 

czynny 10 420 12,772 

DO1205 RW6000204259 
Rega od Starej Regi 
do Uklei 

(ziemia) pola 
własne 

Łobez Łobez 
Krochmalnia - Przeds. Przemysłu 
Ziemniaczanego "NOWAMYL" S.A. 

czynny 20   

Rega Łobez Łobez 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
PWiK Łobez 

czynny 13 17250 553,889 

Rega Łobez Łobez 
Krochmalnia - Przeds. Przemysłu 
Ziemniaczanego NOWAMYL S.A. 

czynny 11 8450 25,827 

Rega Łobez Łobez Stacja PKP czynny 10  0,592 

Rega Resko Resko 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
WiK Resko 

czynny 13 2816 248,845 

rów melioracyjny Łobez Bełczna 
wiejska oczyszczalnia ścieków - SM 
Nadzieja Dalno 

czynny 10 178 17,860 
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KOD 
SCWP 

KOD JCWP Nazwa JCWP Odbiornik Gmina Miejscowość Dane obiektu 
Status 
zrzutu 

KOD RLM Ilość 

rów melioracyjny Łobez Dalno 
wiejska oczyszczalnia ścieków - SM 
Nadzieja Dalno 

czynny 10 479 22,190 

rów melioracyjny Łobez Worowo 
oczyszczalnia dla budynku 
wielorodzinnego - UG Łobez 

w 
budowie 

10   

rów melioracyjny Resko Resko Gorzelnia - PPH Dunpol s.c. 
nieczyn

ny 
21   

DO1206 RW60001742669 
Ukleja od wypływu 
z jez. Okrzeja do 
Dobrzenicy 

rów melioracyjny Dobra Nowogardzka Dobra Nowogardzka 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
ZGK Dobra Nowogardzka 

czynny 13 1903 97,998 

DO1206 RW60001742676 Łosośnica 

Łosośnica Resko Łosośnica 
wiejska oczyszczalnia ścieków - WiK 
Resko 

czynny 10 879 7,576 

rów melioracyjny Nowogard Osowo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - Gmina 
Nowogard 

w 
budowie 

10 367  

DO1206 RW600017426889 
Sąpólna od źródeł 
do Dobrej 

Kanał 
Wojcierzyński 

Nowogard Nowogard 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
PUWiS Nowogard 

czynny 13 36600 
1102,03

2 

rów melioracyjny Maszewo Dębice 
wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ 
Goleniów 

nieczyn
ny 

10 600 8,331 

rów melioracyjny Nowogard Wierzbięcin 
wiejska oczyszczalnia ścieków - SM 
Zgoda Wierzbięcin 

czynny 10 254 10,721 

DO1206 RW6000194269 
Ukleja od 
Dobrzenicy do 
ujścia 

rów melioracyjny Resko Miłogoszcz 
Gospodarstwo Szkółkarskie 
(oczyszczalnia osiedlowa) - WiK Resko 

czynny 10  1,910 

DO1206 RW6000204259 
Rega od Starej Regi 
do Uklei 

Rega Łobez Łobez NETTO sklep nr 160 czynny 10   

DO1206 RW600020426899 
Sąpólna od Dobrej 
do ujścia 

rów melioracyjny Nowogard Konarzewo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - Gmina 
Nowogard 

w 
budowie 

10 167  

DO1206 RW60002542655 
Ukleja do wypływu 
z jeziora Okrzeja 

Ukleja Węgorzyno Mieszewo 
Gorzelnia - PP Rolno-Spożywczej 
DIAGRO Sp. z o.o. 

czynny 21   

DO1209 RW600023427549 Gardominka 

Dopływ z jez. 
Trzygłowskiego 

Gryfice Trzygłów 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGK 
Gryfice 

czynny 10 211 17,292 

rów melioracyjny Gryfice Baszewice 
osiedle mieszkaniowe - Wspólnota 
Mieszkaniowa Baszewice 

czynny 10 120 2,520 

rów melioracyjny Płoty Mechowo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGKiM 
Płoty 

czynny 10 254 7,858 

Wołowa Gryfice Waniorowo 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 
Starostwo Powiatowe w Gryficach 

czynny 10 45 1,262 

DO1210 RW6000042759 Rega - zb. Rejowice rów melioracyjny Gryfice Barkowo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGK 
Gryfice 

czynny 10 379 9,106 
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KOD 
SCWP 

KOD JCWP Nazwa JCWP Odbiornik Gmina Miejscowość Dane obiektu 
Status 
zrzutu 

KOD RLM Ilość 

DO1211 RW60001742829 
Mołstowa od źródeł 
do Czernicy 

rów melioracyjny Świdwin Ząbrowo 
wiejska oczyszczalnia ścieków - GZGK 
Świdwin 

czynny 10 118 4,916 

DO1211 RW6000194289 
Mołostowa od 
Czernicy do ujścia 

rów melioracyjny Brojce Dargosław 
wiejska oczyszczalnia ścieków - PUWIS 
Nowogard 

czynny 10  4,541 

DO1211 RW60002042739 
Rega od Uklei do zb. 
Rejowice 

Rega Płoty Płoty 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
ZGKiM Płoty 

czynny 13 7000 149,083 

DO1211 RW60002342889 Brodziec rów melioracyjny Brojce Brojce 
gminna  oczyszczalnia ścieków - 
PUWIS Nowogard 

czynny 13 1750 44,690 

DO1212 RW60001942799 
Rega od zb. 
Rejowice do 
Mołstowej 

Rega Gryfice Gryfice 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
ZGK Gryfice 

czynny 13 19089 713,672 

Rega Gryfice Gryfice Cukrownia GRYFICE S.A. - wylot W-1 
nieczyn

ny 
21   

Rega Gryfice Gryfice Cukrownia GRYFICE S.A. - wylot W-2 
nieczyn

ny 
20   

Rega Gryfice Brodniki Nadleśnictwo Gryfice czynny 10   

rów melioracyjny Gryfice Brodniki 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGK 
Gryfice 

czynny 10 45 1,937 

DO1212 RW60002342789 Lubieszowa 
rów melioracyjny Gryfice Gryfice Nadleśnictwo Gryfice czynny 10  2,922 

rów melioracyjny Płoty Wyszobór 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGKiM 
Płoty 

czynny 10  11,726 

DO1212 RW600023427929 Otoczka 
rów melioracyjny Gryfice Prusinowo 

wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGK 
Gryfice 

czynny 10 623 14,873 

rów melioracyjny Karnice Węgorzyn 
wiejska oczyszczalnia ścieków - ZGK 
Karnice 

czynny 10 165 4,114 

DO1212 RW60002342794 Lubosiel Kanał Lubosiel Brojce Pruszcz 
Kompleks Wojskowy 5344 - Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury Szczecin 

czynny 20 75 1,780 

DO1214 RW60001942993 
Rega od Mołstowej 
do Zgniłej Regi 

rów melioracyjny Trzebiatów Trzebiatów 
komunalna oczyszczalnia ścieków - 
ZWiK Sp. z o.o. Trzebiatów 

czynny 13 37500 821,081 

DO1214 RW60002342929 Sarnia Sarnia Trzebiatów Trzebiatów VICTORY SPA Sp. z o.o. czynny 12 208 10,320 
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Rys. II. 5. 1. . Lokalizacja użytkowników zrzucających ścieki w zlewni Regi. 

W zlewni Regi jest 73 użytkowników pobierających wody powierzchniowe. Najwięcej 

użytkowników (41) pobiera wodę na stawy, w dalszej kolejności do nawodnień (13) i na cele 

przemysłowe (13) (tab. II.5.3). 
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Tabela II. 5. 3. Zestawienia użytkowników pobierających wody powierzchniowe w zlewni Regi. 

LP SCWP KOD JCWP NAZWA JCWP KOD UJĘCIA Ciek Km Miejscowość Przeznaczenie 

1 

DO1201 PLRW6000194219 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi 

1203003 Dopł z jeziora Wilczkowo (Ciek Buczyński)  Buczyna nawodnienia 

2 1203006 Rega 129,5 Świdwin inne 

3 1203008 
Dopływ z jeziora Wilczkowo (Ciek 
Buczyński) 

 Świdwin staw 

4 1203010 rów  RM-10  Oparzno staw 

5 1203054 Dopł z jez. Wilczkowo (Ciek Buczyński)  Świdwin staw 

6 1203067 rurociąg "A" na rowie RC1  Słonowice staw 

7 1203083 jez. Słonowice  obr. Słonowice inne 

8 
DO1201 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny 

1203009 Rega 135,3 Bystrzyna staw 

9 1203011 rów E1  Bystrzynka staw 

10 DO1201 PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa 1203073 rów R-70  Lekowo staw 

11 DO1202 PLRW6000174229129 Grądek 1203040 Jezioro Brzeźno  Brzeźno przemysłowe 

12 DO1202 PLRW60001942299 Stara Rega od Grądka do ujścia 1203019 Stara Rega 11,7 Pęczerzyno staw 

13 

DO1202 PLRW600025422919 Stara Rega do Grądka 

1203045 rów i wody drenarskie  Olchowiec staw 

14 1203047 Jezioro Zarańskie  Zarańsko staw 

15 1203051 rów melioracyjny  Łabędzie staw 

16 1203066 rów R-3/1  Zagozd staw 

17 1203074 Jezioro Zarańsko  Żółte staw 

18 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 

1203034 Łoźnica 2,5 Kołdrąb nawodnienia 

19 1203035 Łoźnica 4,4 Kołdrąb nawodnienia 

20 1203063 Łoźnica 1,9 Łobez staw 

21 1203082 Łoźnica 0,6 Łobez inne 

22 

DO1204 PLRW6000174244 Reska Węgorza do Golnicy 

1203057 rów melioracyjny  Węgorzyno/Sulice staw 

23 1203058 rów melioracyjny  Węgorzyno/Sulice staw 

24 1203064 Reska Węgorza  
Połchowo-
Węgorzyno-Winniki 

staw 

25 DO1204 PLRW60001742452 Dopływ z jez. Przytoń 1203017 Przytonka  Lesięcin staw 

26 DO1204 PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie 1203080 rów R-B (rozlewisko)  Siedlice nawodnienia 

27 DO1204 PLRW6000174248 Dopł. z Bonina 1203020 Kanał Bonin 1,5 Kołdrąb staw 
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LP SCWP KOD JCWP NAZWA JCWP KOD UJĘCIA Ciek Km Miejscowość Przeznaczenie 

28 1203046 Kanał Bonin 5,4 Bonin staw 

29 DO1204 PLRW6000194249 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia 1203068 rów D i D2  Unimie staw 

30 DO1204 PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 1203053 Brzeźnicka Węgorza 18,9 Woliczno staw 

31 DO1205 PLRW60001742556 Dopł. spod Policka 1203005 Dopł spod Policka (rów RA)  Świekotki staw 

32 
DO1205 PLRW60001742569 Piaskowa 

1203018 Wilkowa 6,0 Maliniec staw 

33 1203061 Piaskowa  Żerzyno staw 

34 

DO1205 PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei 

1203033 wody drenarskie  Karwowo przemysłowe 

35 1203036 Łoźnica 1 Łobez przemysłowe 

36 1203037 Rega 105,8 Łobez przemysłowe 

37 1203038 Rega 105,9 Łobez przemysłowe 

38 1203070 rów "A"  Łobez obręb nr 2 staw 

39 1203071 Rega 107,4 Łobez obręb nr 2 staw 

40 

DO1206 PLRW60001742669 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy 

1203028 Ukleja 18,8 Dargomyśl przemysłowe 

41 1203004 Sąpólna 26 Wrześno przemysłowe 

42 1203027 Dobra 5,1 Wierzbięcin przemysłowe 

43 1203044 rów RA  Jarchlino staw 

44 1203056 Sąpólna  Sąpole staw 

45 1203069 rów C  Anielino staw 

46 

DO1206 PLRW6000194269 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia 

1203002 Ukleja 5,8 Miłogoszcz nawodnienia 

47 1203072 Ukleja 11,2 Troszczyno Dolne staw 

48 1203084 Ukleja 15,9 obr.Radzim staw 

49 DO1206 PLRW600020426899 Sąpólna od Dobrej do ujścia 1203030 rozlewisko wodne  Konarzewo przemysłowe 

50 DO1206 PLRW60002542655 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja 1203007 Jezioro Sadlińskie  Sątyrz nawodnienia 

51 

DO1206 PLRW60002542655 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja 

1203016 
Ukleja (kanał łączący jezioro Dłusko z 
jeziorem Woświn) 

 Dłusko staw 

52 1203052 Ukleja 25,9 Mieszewo przemysłowe 
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LP SCWP KOD JCWP NAZWA JCWP KOD UJĘCIA Ciek Km Miejscowość Przeznaczenie 

53 DO1207 PLRW600018427349 Potulina 1203055 Potulina (Kanał Sowno) 0,5 Płoty (ul. Kolejowa) nawodnienia 

54 DO1207 PLRW60002042739 Rega od Uklei do zb. Rejowice 1203077 Rega 55,9 Płoty (ul. I Armii WP) nawodnienia 

55 DO1208 PLRW60001842749 Rekowa 1203032 jezioro bez nazwy  Wicimice przemysłowe 

56 
DO1209 PLRW600023427549 Gardominka 

1203050 staw  Mechowo przemysłowe 

57 1203059 rów W 29  Boguszyce staw 

58 

DO1211 PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy 

1203043 rów A  Ząbrowo staw 

59 1203065 row melioracyjny  Molstowo nawodnienia 

60 

DO1211 PLRW6000194289 Mołostowa od Czernicy do ujścia 

1203031 Mołstowa 7,3 Mołstowo staw 

61 1203076 Mołstowa 14,9 Starnin/Grąd staw 

62 

DO1212 PLRW60001942799 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej 

1203022 Rega  Gryfice inne 

63 1203023 Rega 44,3 Gryfice nawodnienia 

64 1203024 Rega 40,8 Gryfice nawodnienia 

65 1203025 Rega 41,5 Gryfice nawodnienia 

66 1203026 Rega 38,5 Gryfice nawodnienia 

67 1203029 Rega 38,8 Gryfice przemysłowe 

68 1203048 rów melioracyjny  Gryfice staw 

69 1203049 rów melioracyjny  Gryfice-9 staw 

70 1203075 Rega 37,4 Gryfice inne 

71 1203078 Rega 40,1 Gryfice staw 

72 1203079 Rega 39,6 
Gryfice (ul. 
Sportowa) 

nawodnienia 

73 DO1214 PLRW60001942993 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 1203060 rów melioracyjny  Kłodkowo staw 
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Znaczącą presją w zlewni Regi są fermy hodowlane. W zlewni są 103 fermy, w których hoduje 

się głównie bydło, trzodę i drób. Zestawienie ferm i ich lokalizację w obrębie JCWP 

przedstawiono w tabeli II.5.3. 

 

Tabela II. 5. 4. Zestawienia ferm w zlewni Regi. 

KOD 
SCWP 

Kod JCWP NAZWA JCWP MIEJSCOWOŚC GMINA ZWIERZETA DJP 

DO1201 RW60001742138 Dopł. w Świdwinie Smardzko Świdwin trzoda 3388 

DO1201 RW6000194219 
Rega od dopł. spod Bystrzyny do 
Starej Regi 

Świdwin Świdwin bydło 125 

DO1201 RW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny 

Bierzwnica Świdwin bydło 1450 

Bierzwnica Świdwin trzoda 225 

Donatowo Ostrowice bydło 61 

Nielep Rąbino trzoda 1344 

Niemierzyno Świdwin bydło 98 

Niemierzyno Świdwin bydło 98 

Nowe Resko Połczyn Zdrój bydło 69 

Rycerzewko Świdwin bydło 332 

Sława Świdwin bydło 51 

Smardzko Świdwin trzoda 3388 

Smardzko Świdwin trzoda 1424 

Smardzko Świdwin bydło 558 

Stare Resko Połczyn Zdrój bydło 50 

DO1202 LW20827 Przytonko (Przytoń) Karpno Ostrowice konie 100 

DO1202 RW6000174229129 Grądek 

Brzeźno Brzeźno trzoda 758 

Rzepczyno Brzeźno bydło 60 

Sonino Brzeźno bydło 114 

DO1202 RW60001942299 Stara Rega od Grądka do ujścia 

Brzeźno Brzeźno trzoda 758 

Pęczerzyno Brzeźno trzoda 164 

Więcław Brzeźno trzoda 148 

Zakrzyce Łobez trzoda 333 

Zakrzyce Łobez trzoda 847 

DO1202 RW600025422919 Stara Rega do Grądka 

Dołgie Ostrowice bydło 60 

Nętno 
Drawsko 
Pomorskie 

trzoda 55 

Rydzewo 
Drawsko 
Pomorskie 

trzoda 95 

Zarańsko 
Drawsko 
Pomorskie 

bydło 93 

DO1203 RW60001742349 Łoźnica Suliszewice Łobez trzoda 786 

DO1204 RW6000174244 Reska Węgorza do Golnicy 
Borkowo Wielkie Radowo Małe bydło 48 

Sulice Węgorzyno trzoda 86 

DO1204 RW60001742454 Dopł. z jez. Konie Siedlice Radowo Małe bydło 171 

DO1204 RW6000194249 
Reska Węgorza od Golnicy do 
ujścia 

Unimie Łobez bydło 81 

DO1204 RW600025424699 Brzeźnicka Węgorza Woliczno 
Drawsko 
Pomorskie 

bydło 84 

DO1205 RW6000174252 Dopływ z Strzmieli 
Czachowo Radowo Małe drób 72 

Smorawina Radowo Małe bydło 131 

DO1205 RW60001742569 Piaskowa 

Pogorzelica Radowo Małe trzoda 88 

Radowo Małe Radowo Małe bydło 50 

Radowo Wielkie Radowo Małe trzoda 4518 

Radowo Wielkie Radowo Małe trzoda 203 

DO1205 RW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei 

Bełczna Łobez bydło 226 

Byszewo Łobez drób 600 

Przemysław Resko trzoda 7644 

Resko Resko trzoda 252 

Unimie Łobez drób 528 

DO1206 RW60001742669 
Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja 
do Dobrzenicy 

Bienice 
Dobra 
Nowogardzka 

bydło 221 

DO1206 RW60001742676 Łosośnica 
Łosośnica Resko trzoda 124 

Radzim Radowo Małe drób 960 
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KOD 
SCWP 

Kod JCWP NAZWA JCWP MIEJSCOWOŚC GMINA ZWIERZETA DJP 

DO1206 RW600017426889 Sąpólna od źródeł do Dobrej 

Anielino 
Dobra 
Nowogardzka 

bydło 75 

Błądkowo 
Dobra 
Nowogardzka 

trzoda 53 

Korytowo Maszewo bydło 59 

Ostrzyca Nowogard bydło 55 

Wierzbięcin Nowogard trzoda 92 

Wierzbięcin Nowogard trzoda 160 

Wojcieszyn Nowogard bydło 74 

DO1206 RW600018426892 Dopł. spod Brzozowa 
Żabowo Nowogard bydło 54 

Żabówko Nowogard drób 200 

DO1206 RW6000194269 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia Radzim Radowo Małe drób 960 

DO1206 RW600020426899 Sąpólna od Dobrej do ujścia 
Konarzewo Nowogard bydło 79 

Potuliniec Płoty drób 0 

DO1206 RW60002542655 
Ukleja do wypływu z jeziora 
Okrzeja 

Mieszewo Węgorzyno bydło 163 

DO1207 RW60001842732 Dopł. spod Komorowa Słudwia Płoty bydło 91 

DO1207 RW600018427349 Potulina 

Potuliniec Płoty trzoda 71 

Potuliniec Płoty drób 0 

Sowno Płoty drób 400 

Sowno Płoty bydło 51 

Sowno Płoty bydło 51 

Sowno Płoty drób 72 

Sowno Płoty drób 144 

DO1207 RW60002042739 Rega od Uklei do zb. Rejowice Lisowo Płoty bydło 61 

DO1209 RW600023427549 Gardominka 

Trzygłów Gryfice bydło 186 

Trzygłów Gryfice bydło 115 

Wołowiec Nowogard norki 75 

Wołowiec Nowogard drób 0 

Wołowiec Nowogard trzoda 83 

Wytok Płoty bydło 66 

DO1211 RW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy 

Berkanowo Świdwin bydło 48 

Kartlewo Świdwin bydło 54 

Kartlewo Świdwin bydło 76 

Powalice Sławoborze bydło 48 

Słowenkowo Sławoborze trzoda 2585 

DO1211 RW60001742832 Rzecznica 

Rzesznikowo Rymań bydło 57 

Rzesznikowo Rymań trzoda 523 

Rzesznikowo Rymań trzoda 2397 

DO1211 RW6000174286 Wkra 
Gorawino Rymań bydło 68 

Gorawino Rymań bydło 75 

DO1211 RW60001842852 Dopł. spod Starnina Rymań Rymań bydło 47 

DO1211 RW6000194289 Mołostowa od Czernicy do ujścia 
Smokęcino Brojce bydło 46 

Strzykocin Brojce trzoda 431 

DO1211 RW60002342889 Brodziec 

Brojce Brojce trzoda 649 

Kiełpino Brojce bydło 69 

Natolewice Płoty trzoda 43 

DO1212 RW60002342789 Lubieszowa 
Bądkowo Płoty drób 148 

Wyszobór Płoty bydło 51 

DO1212 RW600023427929 Otoczka Prusinowo Gryfice bydło 485 

DO1213 RW60002342994 Zgniła Rega 
Roby Trzebiatów bydło 112 

Trzebusz Trzebiatów bydło 343 

DO1213 RW600023432129 Stara Rega 

Bieczyno Trzebiatów bydło 191 

Roby Trzebiatów bydło 67 

Roby Trzebiatów bydło 54 

DO1214 RW60002342929 Sarnia 

Gorzysław Trzebiatów bydło 67 

Gorzysław Trzebiatów bydło 57 

Gorzysław Trzebiatów bydło 45 
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OBIEKTY PIĘTRZACE 

Na ciekach zlewni Regi znajduje się ponad 150 obiektów piętrzących różnej konstrukcji i 

wysokości. Około 30 z nich jest zlokalizowane na niewielkich rowach i potokach, które nie 

stanowią znaczących cieków w JCWP. Na ciekach znaczących jest 118 przeszkód. 17 z nich 

została wyposażona w urządzenia umożliwiające migracji ryb (przepławki), na dalszych 17 

przepławki są planowane. Likwidacja braku ciągłości morfologicznej Regi jest prowadzona od 

dołu rzeki, toteż już obecnie ryby anadromiczne osiągają tarliska w Redze, Mołstowej i dolnych 

biegach niektórych dopływów. Podstawowe charakterystyki przeszkód zestawiono w tabeli 

II.5.4., a ich lokalizację na rys. II.5.2. 

 

Tabela II. 5. 5. Obiekty piętrzące w zlewni Regi. Kolumna oznaczona symbolem P zawiera informację o przepławce: n – brak, 
p – planowana, t – jest przepławka. 

KOD 
SCWP 

KOD JCWP NAZWA JCWP 
KM 

(RZGW) 
H [m] CIEK RODZAJ BUDOWLI P 

DO1201 PLRW60001742138 Dopł. w Świdwinie 

0,10 0,20 

Dopł w Świdwinie 
(Galbena) 

stopień n 

0,30 0,30 stopień n 

0,50 0,30 stopień n 

0,70 0,30 stopień n 

0,90 0,30 stopień n 

1,10 0,30 stopień n 

1,20 0,30 stopień n 

1,30 0,50 stopień n 

1,50 0,30 stopień n 

1,60 0,40 stopień n 

1,70 0,40 przepust z progiem n 

4,90 0,00 zastawka n 

DO1201 PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod 
Bystrzyny do Starej 
Regi 

0,00 0,30 

Rega 

bystrotok n 

0,00 0,30 bystrotok n 

121,00 0,30 stopień n 

124,60 0,30 bystrotok kamienny n 

125,10 1,00 stopień kamienny n 

128,90 1,00 stopień betonowy p 

129,20 2,10 stopień t 

DO1201 PLRW600023421369 
Rega do dopł. spod 
Bystrzyny 

0,00 0,60 

Rega 

stopień betonowy n 

0,00 0,60 stopień n 

0,00 0,60 bystrotok n 

0,00 0,60 bystrotok n 

134,60 0,60 stopień betonowy n 

134,70 0,60 stopień betonowy n 

134,80 0,60 stopień betonowy n 

137,00 0,80 stopień betonowy n 

142,90 0,60 stopień betonowy n 

147,80 0,60 stopień betonowy n 

150,70 0,60 bystrotok n 

151,50 0,60 bystrotok n 

152,10 0,60 bystrotok n 

DO1202 PLRW60001942299 
Stara Rega od Grądka 
do ujścia 

7,50 2,20 
Stara Rega 

jaz p 

11,70 1,20 jaz p 

DO1202 PLRW60001942299 Stara Rega do Grądka 

0,00 0,40 
Dopływ z jez. 
Zarańskiego 

kaskada 5 progów 
drewnianych 

n 

0,00 0,40 pochylnia progowa n 

20,60 1,00 zastawka betonowa n 
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KOD 
SCWP 

KOD JCWP NAZWA JCWP 
KM 

(RZGW) 
H [m] CIEK RODZAJ BUDOWLI P 

DO1202 PLRW60001942299 Stara Rega do Grądka 

0,00 1,00 

Stara Rega 

wlot do rurociągu z 
piętrzeniem 

n 

0,00 1,00 zastawka betonowa n 

0,00 1,20 zastawka n 

15,50 1,00 zastawka betonowa n 

16,20 1,00 zastawka betonowa n 

17,70 1,00 zastawka betonowa n 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 
0,10 1,00 Dopł w 

Zagórzycach 
(Kanał Zagórzyce) 

zastawka n 

0,30 1,65 jaz p 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 

0,50 1,50 

Łoźnica 

przepust pietrzący z 2 
zastawkami 

n 

1,80 1,00 przepust z piętrzeniem n 

1,90 2,40 jaz t 

2,30 5,00 jaz p 

DO1204 PLRW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

0,00 1,00 
Reska Węgorza 

przepust z piętrzeniem n 

12,90 2,80 jaz p 

DO1204 PLRW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

0,00 1,00 Golnica (Kanał 
Połchowo) 

mnich n 

4,80 2,00 przepust z piętrzeniem n 

DO1204 PLRW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

1,20 1,00 
Dopł z Runowa 
(Kanał Runowo) 

zastawka n 

DO1204 PLRW60001742452 Dopływ z jez. Przytoń 
0,60 2,00 Dopł z j. Przytoń 

(Przytonka) 

zastawka n 

3,40 1,00 zastawka n 

DO1204 PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie 1,70 1,00 
Dopł z j. Konie 
(Kanał Kraśnik) 

zastawka n 

DO1204 PLRW6000174248 Dopł. z Bonina 0,00 0,00 Kanał Bonin 
studzienka piętrząco-
rozdzielcza 

n 

DO1204 PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 0,70 0,70 Brzeźnica przepust z piętrzeniem n 

DO1204 PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 

0,80 4,00 
Brzeźnicka 
Węgorza 

jaz p 

7,70 1,50 jaz p 

11,20 0,70 zastawka betonowa n 

DO1205 PLRW60001742569 Piaskowa 0,00 1,80 Wilkowa zastawka n 

DO1205 PLRW60001742569 Piaskowa 0,10 3,65 Piaskowa jaz t 

DO1205 PLRW6000184254 Jasienica 2,60 1,00 Jasienica ( przepust z piętrzeniem n 

DO1205 PLRW6000204259 
Rega od Starej Regi do 
Uklei 

67,20 1,95 

Rega 

jaz p 

75,20 2,30 jaz t 

105,60 2,15 jaz t 

114,50 4,00 jaz t 

DO1206 PLRW60001742669 
Ukleja od wypływu z 
jez. Okrzeja do 
Dobrzenicy 

18,90 2,20 Ukleja jaz p 

DO1206 PLRW60001742676 Łosośnica 3,70 1,30 Łosośnica przepust z piętrzeniem n 

DO1206 PLRW600017426889 
Sąpólna od źródeł do 
Dobrej 

4,90 1,30 

Dobra 

przepust z piętrzeniem n 

15,30 1,00 zastawka n 

8,30 0,95 zastawka n 

DO1206 PLRW600017426889 
Sąpólna od źródeł do 
Dobrej 

12,30 0,80 
Bukowina (Kanał 
Korytowo) 

przepust z zastawką n 

DO1206 PLRW6000194269 
Ukleja od Dobrzynki 
do ujścia 

6,00 1,80 

Ukleja 

jaz p 

11,20 5,30 jaz t 

11,65 2,60 jaz t 

DO1206 PLRW600020426899 
Sąpólna od Dobrej do 
ujścia 

3,70 1,97 
Sąpólna 

jaz p 

9,00 0,50 jaz p 

DO1206 PLRW60002542655 
Ukleja do wypływu z 
jeziora Okrzeja 

25,50 2,30 

Ukleja 

jaz p 

27,40 2,00 jaz p 

30,80 0,60 próg n 

33,40 1,30 jaz t 

DO1207 PLRW60001842732 Dopł. spod Komorowa 
0,00 1,20 Dopł spod 

Komorowa (Kanał 

przepust z piętrzeniem n 

0,00 1,20 przepust z piętrzeniem n 
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KOD 
SCWP 

KOD JCWP NAZWA JCWP 
KM 

(RZGW) 
H [m] CIEK RODZAJ BUDOWLI P 

0,00 1,20 Budziszcze) zastawka n 

DO1207 PLRW60002042739 
Rega od Uklei do zb. 
Rejowice 

57,20 2,04 
Rega 

jaz n 

60,80 4,90 jaz t 

DO1208 PLRW600018427349 Potulina 0,50 0,28 Potulina  zastawka n 

DO1208 PLRW60001842749 Rekowa 
3,30 2,30 

Rekowa 
jaz p 

11,40 1,20 jaz n 

DO1211 PLRW60001742829 
Mołstowa od źródeł do 
Czernicy 

0,00 1,00 Mołstowa zastawka n 

DO1211 PLRW6000174286 Wkra 

0,00 0,60 

Wkra 

stopień n 

0,00 1,60 przepust z piętrzeniem n 

0,00 1,80 przepust z piętrzeniem n 

0,00 1,80 przepust z piętrzeniem n 

0,00 2,00 przepust z piętrzeniem n 

0,00 2,00 przepust z piętrzeniem n 

DO1211 PLRW6000194289 
Mołostowa od 
Czernicy do ujścia 

0,00 2,00 

Mołstowa 

jaz n 

1,50 2,00 jaz n 

7,20 2,10 jaz t 

14,60 2,10 jaz t 

20,20 1,50 jaz p 

DO1212 PLRW60001742772 Dopł. ze Starkowa 0,00 1,10 
Dopł ze Starkowa 
(Kanał Starkowo) 

zastawka n 

DO1212 PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice 
do Mołstowej 

39,70 2,60 
Rega 

jaz n 

39,80 2,60 jaz t 

   53,00 7,30  jaz t 

DO1212 PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice 
do Mołstowej 

39,90 2,60 Kanał Młyński jaz n 

DO1212 PLRW60002342789 Lubieszowa 0,00 1,00 
Lubieszowa 
(Kanał Kucerz) 

zastawka na wlocie do 
rurociągu 

n 

DO1212 PLRW600023427929 Otoczka 

0,00 1,40 

Otoczka 

przepust z piętrzeniem n 

0,00 1,40 przepust z piętrzeniem n 

0,00 1,45 przepust z piętrzeniem n 

0,00 1,45 przepust z piętrzeniem n 

DO1213 PLRW60002342994 Zgniła Rega 0,00 1,20 
Zgniła Rega (Kanał 
Leniwy) 

zastawka n 

DO1214 PLRW60001942993 
Rega od Mołstowej do 
Zgniłej Regi 

0,00 2,66 

Młynówka (kanał 
energetyczny-
upust jałowy 
prawy) 

jaz t 

0,00 2,66 

Młynówka (kanał 
energetyczny - 
upust jałowy 
lewy) 

zastawka t 

DO1214 PLRW60001942993 
Rega od Mołstowej do 
Zgniłej Regi 

15,80 3,03 Rega jaz t 

DO1214 PLRW60002342929 Sarnia 0,00 0,00 Sekwanka (Sarnia) przepust z piętrzeniem n 
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Rys. II. 5. 2. Lokalizacja przeszkód w migracjach w zlewni Regi. 
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Zlewnia Regi jest bardzo intensywnie wykorzystywana do produkcji energii. Ogólnie w zlewni 

jest 29 lokalizacji małych elektrowni wodnych (Tab. II.5.5, rys. II.5.3). Czynnych jest 22 

elektrownie, w planach jest uruchomienie jednej. Większość MEW w zlewni Regi jest 

wyposażona w szybkoobrotowe turbiny Kaplana lub Francisa w różnym układzie. Takie turbiny 

znacząco ograniczają możliwości spływania smoltów anadromicznych ryb łososiowatych. 

 

Tabela II. 5. 6. Wykaz małych elektrowni wodnych w zlewni Regi. W kolumnie STATUS MEW litera c oznacza elektrownię 
czynną., p – planowaną do uruchomienia, n – elektrownię nieczynną. 

KOD 
SCWP 

KOD HCWP NAZWA JCWP CIEK 
KM 
RZGW 

MIEJSCOWOŚC 
STATUS 

MEW 
H [m] 

DO1202 PLRW60001942299 
Stara Rega od Grądka 
do ujścia 

Stara Rega 
7,50 Tarnowo c 2,40 

11,70 Pęczerzyno p 1,27 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica Łoźnica 

0,30 Łobez c 1,65 

1,60 Łobez c 2,50 

2,30 Łobez/Suliszewice c 5,00 

DO1204 PLRW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

Reska Węgorza 12,90 Runowo c 2,80 

DO1204 PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 
Brzeźnicka 
Węgorza 

0,90 Lesięcinek n 4,00 

7,70 Brzeźniak n 1,50 

DO1205 PLRW6000204259 
Rega od Starej Regi 
do Uklei 

Rega 

67,20 Żerzyno c 1,95 

75,20 Resko c 2,30 

105,60 Łobez c 2,15 

114,80 Prusinowo c 4,00 

DO1206 PLRW60001742669 
Ukleja od wypływu z 
jez. Okrzeja do 
Dobrzenicy 

Ukleja 18,90 Rogowo n 2,20 

DO1206 PLRW6000194269 
Ukleja od Dobrzenicy 
do ujścia 

Ukleja 

6,00 Miłogoszcz c 2,50 

11,20 Troszczyno Dolne c 5,80 

11,70 Troszczyno c 3,00 

DO1206 PLRW600020426899 
Sąpólna od Dobrej do 
ujścia 

Sąpólna 3,70 Siwkowice n 2,00 

DO1206 PLRW60002542655 
Ukleja do wypływu z 
jeziora Okrzeja 

Ukleja 
25,60 Mieszewo n 2,90 

27,60 Zwierzynek n 2,00 

DO1207 PLRW60002042739 
Rega od Uklei do zb. 
Rejowice 

Rega 
57,20 Płoty c 2,04 

60,80 Likowo c 6,50 

DO1208 PLRW60001842749 Rekowa Rekowa 3,30 Gostyń Łobeski c 2,60 

DO1211 PLRW6000194289 
Mołostowa od 
Czernicy do ujścia 

Mołstowa 

7,20 Mołstówko c 2,30 

14,60 Grąd c 2,10 

20,20 Rzesznikowo c 1,50 

DO1212 PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice 
do Mołstowej 

Rega - Kanał 
Młyński 

39,40 Gryfice c 2,60 

Rega (Zbiornik 
Rejowice) 

45,50 Rejowice/Smolęcin c 7,18 

Rega - Kanał 
Energetyczny 

0,00 Trzebiatów c 2,20 

Rega 13,50 Trzebiatów c 2,60 
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Rys. II. 5. 3. Lokalizacja małych elektrowni wodnych w zlewni Regi. 
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UŻYTKOWANIE WÓD PODZIEMNYCH 

W zlewni Regi zlokalizowanych jest 263 ujęć wód podziemnych, z czego 14,2% to ujęcia na cele 

rolno-przemysłowe a 85,7% na cele komunalne. 257 ujęć pobiera wodę ze studni 

zlokalizowanych bezpośrednio w zlewni Regi, 6 z strefy buforowej (poza zlewnią, ale ich pobory 

mają wpływ na zasoby wód zlewni). 

Najwięcej ujęć wód podziemnych znajduje się w rejonie wodnogospodarczym G (75). Liczbę ujęć 

wód podziemnych w poszczególnych rejonach wodnogospodarczych zestawiono poniżej: 

 A – Obszar Przymorski 21, 

 B – Dolna Rega  17, 

 C – Mołstowa  27, 

 D – Środkowa Rega 23, 

 E - Sąpólna, Ukleja  37, 

 F – Węgorza, Rega  57, 

 G – Górna Rega  75.  

W zlewni Regi znajduje się 6 czynnych składowisk odpadów i 28 nieczynnych. Wszystkie czynne 

składowiska są zabezpieczone przed przenikaniem odcieków do wód gruntowych. W trzech 

składowiskach zabezpieczeniem jest sama glina, w jednym glina i geomembrana PEHD, w 

jednym bentomata, geomembrana PEHD i geowłoknina, w jednym składowisku tylko 

geomembrana HDPE. Czynne składowiska nie stanowią znaczącego zagrożenia dla wód. Spośród 

składowisk, które obecnie są już nieczynne, zabezpieczenie ma tylko pięć – trzy są 

zabezpieczone gliną, jedno utwardzeniem gruntu, jedno ma folię PLASTPAPA. Wykaz składowisk 

przedstawiono w tabeli II.5.7. 

 

Tabela II. 5. 7. Wykaz składowisk odpadów w zlewni Regi. 

Lp Nr_JCWP Nazwa_JCWP Miejscowość Status Zabezpieczenie 

1 
PLRW60001742676 Łosośnica 

Słajsino czynne 
glina, 
geomembrana 
PEHD PLRW600017426889 Sąpólna od źródeł do Dobrej 

2 PLRW60002342789 Lubieszowa Smolęcin czynne glina 

3 
PLRW60001942993 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 

Włodarka czynne glina 
PLRW600023416149 Liwia 

4 PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy Leszczyn-Kalina czynna 
bentomata, 
geomembrana 
PEHD, geowłóknina 

5 PLRW60001842732 Dopł. spod Komorowa Komorowo czynne glina 

6 PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie Kraśnik czynne 
geomembraka 
HDPE 

7 PLRW60001742138 Dopł. w świdwinie Świdwinek II nieczynne folia PLASTPAPA 

8 PLRW60001942799 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej Gryfice nieczynne brak 

9 PLRW60001742772 Dopł. ze Starkowa Rzęsin nieczynne utwardzenie gruntu 

10 PLRW60002042739 Rega od Uklei do zb. Rejowice Wilczyniec nieczynne brak 

11 PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei Prusinowo nieczynne glina 

12 PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei Przyborze nieczynne glina 

13 PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei Lubień Dolny nieczynne brak 

14 PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei Resko nieczynne brak 
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15 PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy Bełtno nieczynne brak 

16 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Bierzwnica nieczynne brak 

17 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Bystrzynka nieczynne glina 

18 PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa Cieszyno nieczynne brak 

19 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Cieszeniewo nieczynne brak 

20 PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy Kartlewo nieczynne brak 

21 PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej 
Regi 

Krosino nieczynne brak 

22 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Niemierzyno nieczynne brak 

23 PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy Osowo nieczynne brak 

24 PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa Stary Przybysław nieczynne brak 

25 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Rogalino nieczynne brak 

26 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Sława nieczynne brak 

27 PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny Smardzko nieczynne brak 

28 PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa 
Świdwin ul. 
Szczecińska 

nieczynne brak 

29 PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy Ząbrowo nieczynne brak 

30 PLRW6000174229129 Grądek Brzeżno nieczynne brak 

31 
PLRW6000194219 

Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej 
Regi 

Pęczerzyno 
Kolonia 

nieczynne brak 

PLRW60001942299 Stara Rega od Grądka do ujścia 
Pęczerzyno 
Kolonia 

nieczynne brak 

32 PLRW60001942299 Stara Rega od Grądka do ujścia Pęczerzyno nieczynne brak 

33 PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej 
Regi 

Słonowice nieczynne brak 

34 PLRW6000174244 Reska Węgorza do Golnicy Runowo nieczynne brak 

 

 

II.6. Ocena stanu JCWP w zlewni Regi 

W zlewni rzeki Regi wydzielono 75 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), w tym 53 

JCWP rzeczne oraz 22 JCWP jeziorne.  

Zgodnie z oceną stanu zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

(PGWO 2011) w zlewni rzeki Regi w złym stanie jest 12 JCWP rzecznych i 8 JCWP jeziornych, 

natomiast 41 JCWP rzecznych i 14 JCWP jeziornych są w dobrym stanie.  

Typ, status i ocenę stanu jednolitych części wód rzecznych według PGWO 2011 i opracowania 

„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), 

podziemnych JCWPd) i obszarów chronionych” (KZGW 2013) przedstawiono w tabeli II.6.1., 

natomiast jeziornych w tabeli II.6.2. Opracowanie KZGW 2013 zawiera ocenę stanu JCW 

wykonaną przez GIOŚ na podstawie danych monitoringowych z lat 2010-2012. 

 

Tabela II. 6. 1. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych. Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona 
część wód; NAT – naturalna część wód; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; Z – zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; BD – bardzo dobry; D+ - dobry i powyżej dobrego; D – dobry; U – 
umiarkowany; S – słaby; PSD – poniżej stanu dobrego; S/P E – stan/potencjał ekologiczny; SCH – stan chemiczny. Kolumny 
oznaczone PGWO – na podstawie PGWO 2011; kolumny oznaczone KZGW – na podstawie KZGW 2013 (opracowanie własne 
na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 
PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

DO1201 
PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW6000174218 Dopływ z jez. Oparzno 17 NAT D NZ NAT U D 
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Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 
PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod 
Bystrzyny do Starej 
Regi 

19 SZCW D NZ SZCW U D 

PLRW60001742138 Dopł. w Świdwinie 17 NAT D NZ SZCW U D 

PLRW600023421369 
Rega do dopł. spod 
Bystrzyny 

23 SZCW D NZ SZCW S PSD 

DO1202 

PLRW60001942299 
Stara Rega od Grądka 
do ujścia 

19 SZCW D NZ SZCW D+ D 

PLRW600025422919 Stara Rega do Grądka 25 SZCW D NZ SZCW S PSD 

PLRW6000174229129 Grądek 17 NAT D NZ NAT U D 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 17 SZCW D NZ SZCW U D 

DO1204 

PLRW6000174244 
Reska Węgorza do 
Golnicy 

17 SZCW D NZ SZCW D+ D 

PLRW6000174248 Dopł. z Bonina 17 NAT D NZ NAT D D 

PLRW6000194249 
Reska Węgorza od 
Golnicy do ujścia 

19 NAT D NZ NAT BD PSD 

PLRW60001742452 Dopływ z jez. Przytoń 17 NAT D NZ SZCW U D 

PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 25 SZCW D NZ SZCW D+ PSD 

DO1205 

PLRW6000174232 
Klępnica (Kanał 
Klępnicko) 

17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW6000174252 Dopływ z Strzmieli 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW6000184254 Jasienica 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW6000184258 Czernica 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60001742556 Dopł. spod Policka 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW60001742569 Piaskowa 17 SZCW D NZ SZCW D+ D 

PLRW6000204259 
Rega od Starej Regi do 
Uklei 

20 SZCW D NZ SZCW U PSD 

DO1206 

PLRW6000194269 
Ukleja od Dobrzenicy 
do ujścia 

19 SZCW D NZ SZCW U D 

PLRW60002542655 
Ukleja do wypływu z 
jeziora Okrzeja 

25 SZCW D NZ SZCW S PSD 

PLRW60001742669 
Ukleja od wypływu z 
jez. Okrzeja do 
Dobrzenicy 

17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW60001742676 Łosośnica 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW600017426889 
Sąpólna od źródeł do 
Dobrej 

17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW600018426892 Dopł. spod Brzozowa 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW600020426899 
Sąpólna od Dobrej do 
ujścia 

20 SZCW D NZ SZCW U PSD 

DO1207 

PLRW60001842732 Dopł. spod Komorowa 18 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60002042739 
Rega od Uklei do zb. 
Rejowice 

20 SZCW D Z SZCW U PSD 

PLRW600018427349 Potulina 18 NAT D NZ NAT D D 

DO1208 PLRW60001842749 Rekowa 18 SZCW Z NZ NAT D+ PSD 
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Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 
PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

DO1209 PLRW600023427549 Gardominka 23 NAT Z NZ NAT D D 

DO1210 PLRW6000042759 Rega - zb. Rejowice 19 SZCW D Z SZCW D+ D 

DO1211 

PLRW6000174286 Wkra 17 SZCW Z Z SZCW D+ D 

PLRW6000194289 
Mołostowa od 
Czernicy do ujścia 

19 SZCW Z NZ SZCW D+ D 

PLRW60001742829 
Mołstowa od źródeł 
do Czernicy 

17 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW60001742832 Rzecznica 17 NAT Z NZ NAT U D 

PLRW60001742849 Pniewa 17 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW60001842852 Dopł. spod Starnina 18 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW60002342889 Brodziec 23 NAT Z NZ NAT D D 

DO1212 

PLRW60001742772 Dopł. ze Starkowa 17 NAT D NZ NAT U D 

PLRW60002342789 Lubieszowa 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60002342794 Lubosiel 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice 
do Mołstowej 

19 SZCW D NZ SZCW U D 

PLRW600023427929 Otoczka 23 NAT D NZ NAT D D 

DO1213 
PLRW60002342994 Zgniła Rega 23 NAT Z NZ NAT D D 

PLRW600023432129 Stara Rega 23 NAT Z NZ NAT D D 

DO1214 

PLRW600004296 Kanał Mrzeżyno II 23 SCW D NZ SCW D+ D 

PLRW60002342929 Sarnia 23 NAT D NZ NAT D D 

PLRW60001942993 
Rega od Mołstowej do 
Zgniłej Regi 

19 SZCW Z Z SZCW U D 

PLRW60002242999 
Rega od Zgniłej Regi 
do ujścia 

22 NAT D NZ NAT S PSD 

 

Tabela II. 6. 2. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych. Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona 
część wód; NAT – naturalna część wód; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; Z – zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; BD – bardzo dobry; D+ - dobry i powyżej dobrego; D – dobry; U – 
umiarkowany; S – słaby; PSD – poniżej stanu dobrego; S/P E – stan/potencjał ekologiczny; SCH – stan chemiczny. Kolumny 
oznaczone PGWO – na podstawie PGWO 2011; kolumny oznaczone KZGW – na podstawie KZGW 2013 (opracowanie własne 
na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 
PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

DO1201 

PLLW20813 Bystrzyno Małe 2b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20812 Bystrzyno Wielkie 3b NAT Z Z NAT D n.b. 

PLLW20817 Oparzno 3b NAT D NZ NAT S n.b. 

PLLW20810 Resko (Resko Górne) 2b NAT D NZ NAT S n.b. 

PLLW20811 Klęckie 2a NAT D NZ NAT D n.b. 

DO1202 

PLLW20827 Przytonko (Przytoń) 2a NAT Z Z NAT D n.b. 

PLLW20824 
Gęgnowskie Wielkie (Gęgnowo, 
Gagnowo) 

3b NAT Z Z NAT S n.b. 

PLLW20820 Zarańsko (Zarańskie) 2a NAT Z Z SZCW Z n.b. 
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Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
PGWO 

STAN 
JCWP 
PGWO 

OCENA 
RYZYKA 
PGWO 

Status 
JCWP 
KZGW 

S/P E 
JCWP 
KZGW 

SCH 
JCWP 
KZGW 

PLLW20818 
Dołgie (Dębowo, Dołgie Małe, 
Dębówko) 

3a NAT D NZ NAT D n.b. 

DO1204 

PLLW20849 Żabice 3b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20834 Węgorzyno (Węgorzyńskie) 3b SZCW Z Z SZCW S n.b. 

PLLW20837 
Zajezierze (Przytońskie, 
Przytoń) 

3a NAT D NZ SZCW D n.b. 

PLLW20848 
Brzeźnia (Brzeźniak, Brzeźno, 
Brzeźniacki) 

3b NAT Z Z NAT D n.b. 

PLLW20846 Czaple 3a NAT D NZ NAT U n.b. 

PLLW20845 Bucierz (Bucież Duży) 3a NAT D NZ NAT U n.b. 

PLLW20843 Ostrowiec (Ziemsko, Ziemstwo) 3b NAT D NZ NAT U n.b. 

DO1205 PLLW20832 Klępnicko (Klepnickie, Klepnica) 3b NAT D NZ NAT D n.b. 

DO1206 

PLLW20857 Okrzeja 3b NAT Z Z NAT U n.b. 

PLLW20856 
Sambórz Duży (Sielsko, Samborz 
Duży) 

3b NAT D NZ NAT D n.b. 

PLLW20854 Woświn (Woswin) 2a SZCW Z Z NAT U n.b. 

PLLW20855 Mielno 3b SZCW D NZ SZCW D n.b. 

PLLW20853 Dłusko (Długie)  NAT D NZ NAT D n.b. 

 

Ocenę stanu wód w zlewni Regi za lata 2010-2012 wykonano dla 18 jednolitych części wód 

rzecznych (Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 

2010-2012 według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych, strona internetowa WIOŚ w Szczecinie, materiały 

przekazane przez Zamawiającego). Zestawione, na podstawie danych Inspekcji Ochrony 

Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wyniki badań i 

ostateczną klasyfikację stanu wód, uwzględniającą spełnienie wymagań dla obszarów 

chronionych przedstawiono w tabeli II.6.3. 

 

Tabela II. 6. 3. Wyniki klasyfikacji JCWP z uwzględnieniem wymagań obszarów chronionych w zlewni Regi. Oznaczenia: PSD – 
poniżej stanu dobrego; E – nie spełnienie wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. (Opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony 
Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Kod JCWP  
Nazwa JCWP 

STAN POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

SPEŁNIENIE 
wymagań dla 

obszarów 
chronionych 

STAN WÓD 

PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod Bystrzyny do 
Starej Regi 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW60001942299 
Stara Rega od Grądka do ujścia 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW60001742349 
Łoźnica 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 
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Kod JCWP  
Nazwa JCWP 

STAN POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

SPEŁNIENIE 
wymagań dla 

obszarów 
chronionych 

STAN WÓD 

PLRW600025424699 
Brzeźnicka Węgorza 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW6000194249 
Reska Węgorza od Golnicy do 
ujścia 

BARDZO DOBRY STAN  TAK  

PLRW60001742569 
Piaskowa 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW600020426899 
Sąpólna od Dobrej do ujścia 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 NIE: E ZŁY 

PLRW6000194269 
Ukleja od Dobrzenicy do ujścia 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW6000204259 
Rega od Starej Regi do Uklei 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 NIE: E ZŁY 

PLRW60002042739 
Rega od Uklei do zb. Rejowice 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW60001842749 
Rekowa 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 NIE: E ZŁY 

PLRW600023427549 
Gardominka 

DOBRY STAN  TAK  

PLRW60002342789 
Lubieszowa 

DOBRY STAN  TAK  

PLRW60001942799 
Rega od zb. Rejowice do Mołstowej 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

 TAK ZŁY 

PLRW60001742829 
Mołostowa od Czernicy do ujścia 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO POTENCJAŁ 

 TAK  

PLRW60001942993 
Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 

UMIARKOWANY 
POTENCJAŁ 

DOBRY TAK ZŁY 

PLRW60002342929 
Sarnia 

DOBRY STAN  TAK  

PLRW60002242999 
Rega od Zgniłej Regi do ujścia 

SŁABY STAN PSD /* TAK ZŁY 

/* przekroczone wskaźniki: benzo(g,h,i)perylen + indeno(1,2,3-cd)piren 

 

W latach 2010-2012 w zlewni Regi badaniami monitoringowymi objęto także dwie JCWP  

jeziorowe (Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 

2010-2012 według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych, strona internetowa WIOŚ w Szczecinie, materiały 

przekazane przez Zamawiającego).  

Zestawione, na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, wyniki badań i ostateczną klasyfikację jezior 

przedstawiono w tabeli II.6.4.  
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Tabela II. 6. 4. Wyniki klasyfikacji JCW jeziorowych w zlewni Regi. Oznaczenia: PSD – poniżej stanu dobrego; R – nie 
spełnienie wymagań dla obszarów ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb); E – nie spełnienie 
wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych. (Opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Nazwa JCW RESKO BRZEŹNIAK 

Kod JCW PLLW20810 PLLW20848 

typ 2b 3b 

Wskaźnik fitoplanktonowy PMPL 3,82 0,21 

Wskaźnik okrzemkowy IOJ n.b. 0,835 

Wskaźnik makrofitowy ESMI n.b. 0,521 

Ocena biologiczna IV II 

Elementy fizyko-chemiczne PSD II 

Wskaźniki decydujące o ocenie elementów 
fizyko-chemicznych 

widzialność, zawartość O2 nad 
dnem, fosfor całkowity 

 

STAN EKOLOGICZNY SŁABY DOBRY 

STAN CHEMICZNY n.b. DOBRY 

STAN WÓD ZŁY DOBRY 

 

Cele środowiskowe zapisane w odniesieniu do wód zlewni Regi  

Cele środowiskowe dla JCW w zlewni Regi ustalone w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry oraz w pracy pn.: Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych 

części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych 

zestawiono w tabelach II.6.5 i II.6.6. 

 

Tabela II. 6. 5. Cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych zlewni Regi. 
Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona część wód; NAT – naturalna część wód. 

od 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP Wymagania 

DO1201 

PLRW6000234216 Dopł. z Klępczewa 23 
Utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i 

chemicznego 

PLRW6000174218 Dopływ z jez. Oparzno 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000194219 
Rega od dopł. spod Bystrzyny do 
Starej Regi 

19 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742138 Dopł. w Świdwinie 17 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW600023421369 Rega do dopł. spod Bystrzyny 23 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1202 

PLRW60001942299 Stara Rega od Grądka do ujścia 19 
Utrzymanie dobrego potencjału 

ekologicznego i chemicznego 

PLRW600025422919 Stara Rega do Grądka 25 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 
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od 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP Wymagania 

PLRW6000174229129 Grądek 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

DO1203 PLRW60001742349 Łoźnica 17 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

DO1204 

PLRW6000174244 Reska Węgorza do Golnicy 17 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000174248 Dopł. z Bonina 17 
Utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i 

chemicznego 

PLRW6000194249 
Reska Węgorza od Golnicy do 
ujścia 

19 
Utrzymanie stanu ekologicznego i poprawa 

stanu chemicznego 

PLRW60001742452 Dopływ z jez. Przytoń 17 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742454 Dopł. z jez. Konie 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW600025424699 Brzeźnicka Węgorza 25 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

poprawa stanu chemicznego 

DO1205 

PLRW6000174232 Klępnica (Kanał Klępnicko) 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000174252 Dopływ z Strzmieli 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000184254 Jasienica 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW6000184258 Czernica 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742556 Dopł. spod Policka 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742569 Piaskowa 17 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000204259 Rega od Starej Regi do Uklei 20 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1206 

PLRW6000194269 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia 19 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW60002542655 
Ukleja do wypływu z jeziora 
Okrzeja 

25 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742669 
Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja 
do Dobrzenicy 

17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742676 Łosośnica 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW600017426889 Sąpólna od źródeł do Dobrej 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW600018426892 Dopł. spod Brzozowa 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW600020426899 Sąpólna od Dobrej do ujścia 20 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1207 

PLRW60001842732 Dopł. spod Komorowa 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002042739 Rega od Uklei do zb. Rejowice 20 
Poprawa potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW600018427349 Potulina 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1208 PLRW60001842749 Rekowa 18 Utrzymanie stanu ekologicznego i poprawa 
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od 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP Wymagania 

stanu chemicznego 

DO1209 PLRW600023427549 Gardominka 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1210 PLRW6000042759 Rega - zb. Rejowice 19 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

DO1211 

PLRW6000174286 Wkra 17 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW6000194289 Mołostowa od Czernicy do ujścia 19 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742829 Mołstowa od źródeł do Czernicy 17 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001742832 Rzecznica 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60001742849 Pniewa 17 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001842852 Dopł. spod Starnina 18 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002342889 Brodziec 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1212 

PLRW60001742772 Dopł. ze Starkowa 17 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego 

PLRW60002342789 Lubieszowa 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002342794 Lubosiel 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001942799 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej 19 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW600023427929 Otoczka 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1213 

PLRW60002342994 Zgniła Rega 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW600023432129 Stara Rega 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1214 

PLRW600004296 Kanał Mrzeżyno II 23 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60002342929 Sarnia 23 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLRW60001942993 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 19 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

PLRW60002242999 Rega od Zgniłej Regi do ujścia 22 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

 

Tabela II. 6. 6. Cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych. Objaśnienia: 
SZCW – silnie zmieniona część wód; NAT – naturalna część wód. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
KZGW 

Wymagania 

DO1201 PLLW20813 Bystrzyno Małe 2b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 
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Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP TYP 
Status 
JCWP 
KZGW 

Wymagania 

PLLW20812 Bystrzyno Wielkie 3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20817 Oparzno 3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20810 Resko (Resko Górne) 2b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20811 Klęckie 2a NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1202 

PLLW20827 Przytonko (Przytoń) 2a NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20824 
Gęgnowskie Wielkie (Gęgnowo, 
Gagnowo) 

3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20820 Zarańsko (Zarańskie) 2a SZCW  

PLLW20818 
Dołgie (Dębowo, Dołgie Małe, 
Dębówko) 

3a NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1204 

PLLW20849 Żabice 3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20834 Węgorzyno (Węgorzyńskie) 3b SZCW 
Poprawa potencjału ekologicznego i 

utrzymanie stanu chemicznego 

PLLW20837 Zajezierze (Przytońskie, Przytoń) 3a SZCW 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego 

PLLW20848 
Brzeźnia (Brzeźniak, Brzeźno, 
Brzeźniacki) 

3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20846 Czaple 3a NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20845 Bucierz (Bucież Duży) 3a NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20843 Ostrowiec (Ziemsko, Ziemstwo) 3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

DO1205 PLLW20832 Klępnicko (Klepnickie, Klepnica) 3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

DO1206 

PLLW20857 Okrzeja 3b NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20856 
Sambórz Duży (Sielsko, Samborz 
Duży) 

3b NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 

PLLW20854 Woświn (Woswin) 2a NAT 
Poprawa stanu ekologicznego i utrzymanie 

stanu chemicznego 

PLLW20855 Mielno 3b SZCW 
Utrzymanie potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego 

PLLW20853 Dłusko (Długie)  NAT 
Utrzymanie stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego 
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II.7. Ocena stanu JCWPd  regionu bilansowego Rega i przyległe Przymorze 

Ocena stanu wód podziemnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2008 r. [3], składa się z oceny stanu chemicznego i ilościowego rozpatrywanych wód. 

Na obszarze zlewni bilansowej Regi, stanowiącej jedną część wód podziemnych JCWPd Nr 8 

(Kod JCWPd 2004 wg podziału na 161 części PLGW68008, wg podziału 2008 na 172 części 

PLGW60008), zlokalizowane są 4 posterunki służące wyznaczenia stanu wód podziemnych. Ich 

charakterystykę zamieszczono w tabeli II.8.1. Trzy z nich zlokalizowane w Lisowie ujmują trzy 

różne poziomy wodonośne, czwarty znajduje się w Rogozinie (rys. II.7.1). 

 

Rys. II.7.1. Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych w JCWPd Nr 8. (na mapie zasięgu JCWPd naniesiono granice 

rejonów wodnogospodarczych). 

 

Tabela II.7.1.  Charakterystyka posterunków do badania wód podziemnych w JCWPd Nr 8 (w zlewni Regi). 

Nazwa 

MONBADA 

Numer 

punktu  

Numer 

punktu 

SOH 

Kod UE 

 

Rodzaj 

otworu 

Rodzaj 

zwierciadła 

Poziom 

wodonośny - 

głębokość 

spągu [m] 

Poziom 

wodonośny - 

głębokość 

stropu [m] 

Lisowo - 1 222 I/649/2 PL02G008_001 st. wiercona Zw. napięte 131 105 

Lisowo - 2 223 I/649/2 PL02G008_002 st. wiercona Zw. napięte 98 35 
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Lisowo - 3 946 I/649/3 PL02G008_003 piezometr Zw. swobodne 8 3,1 

Rogozina 784 II/1028/1 PL02G008_004 st. wiercona Zw. napięte 60 37 

 

W tabeli II.7.2 przedstawiono ocenę stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych opartą 

na wynikach badań wykonanych dla potrzeb opracowania: Monitoring stanu chemicznego oraz 

ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012-2014. Etap II – 

Zadanie nr 8. Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w 

dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012 [1]. 

Tabela II.7.2. Ocena stanu JCWPd Nr 8 według stanu na rok 2012. 

Nr JCWPd Stan chemiczny Stan ilościowy Ogólny stan JCWPd 

8 dobry dobry dobry 

 

Ustalono dobry stan JCWPd Nr 8 zlokalizowanej na obszarze zlewni rzeki Regi.  

W rozpatrywanej zlewni zlokalizowanych jest siedem rejonów wodno-gospodarczych (A, B, C, D, 

E, F, G) [2]. Z uwagi na fakt, że w zlewni rzeki Regi znajduje się tylko jedna JCWPd, stan wód 

podziemnych w każdym z tych rejonów charakteryzuje się takim samym stanem wód jak w 

JCWPd Nr 8, tj. dobrym stanem wód.  

Identyfikacja presji mających wpływ na wystąpienie ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych wód podziemnych.  

Jak przedstawiono w poprzednim rozdziale stan ilościowy JCWPd nr 8  (wg PGW na lata 2010-

2015) jest określany jako dobry, również jako dobry jest określany  stan chemiczny tej części 

wód, stąd ogólny stan JCWPd jest również określany jako dobry. Celami środowiskowymi dla 

JCWPd nr 8 jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu  

ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  (wg PGW) jest określana jako 

niezagrożona. Wynika ona ze znacznych rezerw zasobowych w zlewni bilansowej oraz ze 

stabilnego (dobrego) stanu chemicznego wód, stąd też identyfikacja presji mających wpływ 

na wystąpienie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wód podziemnych ma 

charakter ogólny.  

Jak wynika z analizy zagrożenia dla wód podziemnych przeprowadzonej na podstawie 

materiałów dokumentacji zasobowej wody podziemne w regionie bilansowym można uznać 

za dość dobrze chronione przed migracją zanieczyszczeń, głównie ze względu na wysoką  

naturalną odporność na przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych.  

Jednakże struktura zagospodarowania i użytkowania terenu w zlewni bilansowej nie sprzyja 

ochronie środowiska wód podziemnych ze względu na to, że obszary o stosunkowo niskiej 

antropopresji (lasy, użytki zielone) zajmują mniej niż połowę analizowanego obszaru (40,2 %). 

Pozostały obszar zlewni Regi należy uznać za podlegający zróżnicowanej antropopresji. 

Największej presji poddawane są rejony większych miejscowościach (Świdwin, Nowogard, 

Gryfice, Trzebiatów, Łobez). Innemu rodzajowi antropopresji podlega pas nadmorski (rejon 

wodnogospodarczy A), gdzie zlokalizowanych jest kilka miejscowości wypoczynkowych 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 
147 

(Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Pogorzelica). Pozostałe obszary należy uznać za podlegające 

umiarkowanej presji związanej z rolnictwem i osadnictwem wiejskim. 

Według analizowanych dokumentów, na  obszarze bilansowym znajdują się 34 składowiska 

odpadów, w tym 6 czynnych, z czego ponad połowa nie posiada żadnego zabezpieczenia 

podłoża. Dodatkowym zagrożeniem są liczne „dzikie wysypiska”. Niektóre ze składowisk 

znajdują się w niewielkiej odległości od ujęć (Gryfice, Świdwin, Resko, Runowo Pomorskie, 

Cieszeniewo, Bełtno, Kartlewo, Ząbrowo) – rys. II.7.2. 

 

 

 

 

Rys. II.7.2. Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych na tle rejonów wodnogospodarczych i ujęć wód podziemnych. Na 

rysunku zaznaczono wszystkie ujęcia dostępne w bazach ujęć wód podziemnych (również nieczynne), ponieważ zagrożenie 

skażeniem warstw wodonośnych istnieje potencjalnie poprzez przedostawanie się zanieczyszczeń w sąsiedztwie starych 

otworów studziennych. 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 
148 

 

W województwie zachodniopomorskim zostały zlikwidowane wszystkie zinwentaryzowane 

mogilniki, jednakże tereny, na których one istniały w dalszym ciągu stwarzają potencjalne 

zagrożenie dla jakości wód podziemnych (takich obiektów na obszarze bilansowym istniało 

około 10). 

Literatura do rozdz. II.7. 

1. Polak-Mazur D., Kuczyńska A. i inni: Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012-2014. Etap II – Zadanie 

nr 8. Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w 

dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012. Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Praca wykonana na zamówienie GIOŚ za 

środki wypłacone przez NFOŚiGW. Warszawa 2013 

2. Przytuła E., Filar S., Mordzonek G.: Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z 

uwzględnieniem poszczególnych elementów składających się na tą ocenę. Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Praca wykonana na zamówienie 

KZGW za środki wypłacone przez NFOŚiGW. Warszawa 2013 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu wód podziemnych. D.U. Nr 143 poz. 896. 

 

III. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ORAZ 

OPRACOWAŃ MERYTORYCZNYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I 

GOSPODARKI WODNEJ 

Etapem w ramach pracy pt.: „Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni Regi” 

było wykonanie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych związanych z 

zagospodarowaniem przestrzennym szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej pod kątem uwarunkowań 

występujących w zlewni rzeki Regi. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano 

wstępne wnioski – propozycje szczegółowych uwarunkowań, priorytetów i ograniczeń w 

korzystaniu z wód dla rejonów wodnogospodarczych zlewni Regi oraz jednolitych części wód 

podziemnych.  

 

III.1. Zakres pracy 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów  

z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych aktywności 

oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie i 

zagospodarowanie dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza opracowań merytorycznych 

posłużyła do wskazania uwarunkowań wynikających z niniejszych dokumentów mających 

wpływ na formułowanie wymagań i ograniczeń w zakresie korzystania z wód zlewni rzeki Rega.  
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W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z użytkowaniem i 

zagospodarowaniem zlewni Regi, z planowanym rozwojem gospodarczym oraz lokalizacją na 

jego obszarze inwestycji celu publicznego.  

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

gospodarki wodnej poddane analizie:  

I. Dokumenty krajowe 

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski Nr 40 z 2011 r. 

poz. 451; 

2. Program wodno-środowiskowy kraju, KZGW Warszawa, 2010 

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2011; 

4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003 wraz z aktualizacjami, 

(KPOŚK –16.12.2003), Warszawa, 2003; 

5. Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 

kanalizacji sanitarnej. KZGW, Warszawa, 2007 

6. Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej 

niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 

zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód. KZGW, 

Warszawa, 2007. 

7. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa, 2010. 

8. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2008. 

 

II. Dokumenty wojewódzkie 

1. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020. Sejmik 

Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 2005. 

2. Strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 

w latach 2002 – 2015. przyjęta Uchwałą  Sejmiku WZ nr IX/98/03 z dn. 3 listopada 2003 

r. i zaktualizowana w dniu 19 listopada 2010 r. na mocy Uchwały nr 2069/10 Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 2010. 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. Załącznik 

do uchwały nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 

października 2010. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 136. 

4. Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019. Załącznik do uchwały Nr 

XII/142/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 

roku, Szczecin, 2011; 

5. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023. Załącznik do Uchwały Nr 

XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w 

sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2018-2023. 
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6. Aktualizacja „Programu małej retencji do roku 2015 na terenie województwa zachodnio 

pomorskiego” wraz z planem realizacyjnym pierwszego etapu. ZZMiUW w Szczecinie, 

Szczecin, 2008. 

7. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Zachodniopomorskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. ZZMiUW, Szczecin, 2013. 

8. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów. 

LIFE11NAT/PL/424. www.liferega.zzmiuw.pl  

 

III. Dokumenty gminne: 

 

POWIATY/GMINY 
Strategia 
rozwoju 

Studium uwarunkowań 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Program 
ochrony 

środowiska 

Drawski 

Drawsko Pomorskie + + + + 

Kalisz Pomorski + + + + 

Ostrowice + +  + 

Goleniowski 

Maszewo +  + + 

Nowogard + + + + 

Osina   + + 

Gryficki 

Brojce + + +  

Gryfice + + + + 

Karnice +  + + 

Płoty + + + + 

Rewal + + + + 

Trzebiatów + + + + 

Kamieński 

Golczewo + + + + 

Kołobrzeski 

Gościno +  +  

Kołobrzeg + + + + 

Rymań + + +  

Siemyśl + + + + 

Łobeski 

Dobra +  + + 

Łobez + + + + 

Radowo Małe +  + + 

Resko +  + + 

http://www.liferega.zzmiuw.pl/
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Węgorzyno + +  + 

Stargardzki 

Chociwel +   + 

Ińsko +  + + 

Świdwiński 

Brzeźno + +  + 

Sławoborze + + + + 

Świdwin + + + + 

Połczyn Zdrój + + + + 

Rąbino +  + + 

 

IV. Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego: 

a.  Rozporządzenie nr 3/2014 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego; 

b. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego. Zadanie I: Analiza dokumentów planistycznych, 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym pod kątem uwarunkowań, 

ograniczeń i kierunków rozwoju w zakresie korzystania z zasobów wodnych 

regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Na zamówienie RZGW w 

Szczecinie; Pectore-Eco sp. z o.o., Gliwice, 2012; 

c. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego. Zadanie III: Sformułowanie wymagań, ograniczeń i 

priorytetów w korzystaniu z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego. Na zamówienie RZGW w Szczecinie; Pectore-Eco sp. z o.o., Gliwice, 

2012. 

d. Bilans wodnogospodarczy zlewni Regi i Przymorza, część I „Dokumentacja 

hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Regi i 

Przymorza” – HYDROCONSULT Sp. z o.o. Warszawa, Oddział w Poznaniu,1996 

V. Plany zadań ochronnych parku krajobrazowego, cele ochrony rezerwatów i standardowe 

formularze danych dla obszarów Natura 2000: 

a. Rozporządzenie Nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 

2005 r. w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego nr 64, poz. 1377. 

b. Rozporządzenie Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 

2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego. Dziennik 

Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 92, poz. 1874. 

c. Plany Zadań Ochronnych (PZO) i Standardowe Formularze Danych (SDF) dla 

obszarów Natura 2000. http://szczecin.rdos.gov.pl. 

W zakresie opracowań merytorycznych, w zależności od charakteru dokumentu zestawiono: 

http://szczecin.rdos.gov.pl/
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 uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia założonych celów Ramowej Dyrektywy 

Wodnej; 

 planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał ekologiczny; 

 charakterystyki komponentów środowiska stanowiące powód ograniczeń narzuconych przez 

parametry środowiskowe dla założonych celów; 

 sprzeczne założenia/konflikty w odniesieniu do działań zidentyfikowanych w dokumentach 

planistycznych. 

Opracowania merytoryczne poddane analizie na potrzeby identyfikacji ww. zakresu:  

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

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. Region wodny Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego. MGGP Kraków, 2010. 

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

dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego 

JCWP. Konsorcjum Biprowodmel, IMGW-PIB i IRŚ na zlecenie KZGW Warszawa, 2010. 

3. Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w 

korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni – obszar działania 

RZGW w Szczecinie. MGGP, Kraków, Warszawa, 2010. 

4. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza 

Zachodniego (cytowane w punkcie IV). 

5. Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i 

podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych. KZGW, Gliwice, 2013. 

6. Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód podziemnych możliwych do 

zagospodarowania i przeprowadzenia bilansu wodnogospodarczego w rejonach 

wodnogospodarczych z ustaleniem wpływu zagospodarowania wód podziemnych na 

zmiany zasobów wód powierzchniowych. Region Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

Obszar działalności RZGW w Szczecinie. Bilans wodnogospodarczy w 63 rejonach 

wodnogospodarczych. 12. Obszar bilansowy: S-XII Rega i Przymorze. Hydroconsult na 

zamówienie PIG, Warszawa 2011. 

7. Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 

zasobami wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności RZGW w 

Szczecinie. PIG, Warszawa 2007. 

8. Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie RZGW w 

Szczecinie zawarte w Programie wodno-środowiskowym kraju na lata 2009-2015. Program 

wodno-środowiskowy kraju. KZGW, Warszawa, 2010. 

9. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i 

powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego 

Warty). Konsorcjum Techmex i IMUZ na zamówienie KZGW i NFOŚiGW, Warszawa, 2009. 

10. Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla 

których zostały określone środowiskowe normy jakości. Centrum Transferu Wiedzy i 

Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o., Szczecin, 2013. 

11. Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego. Polskie Towarzystwo Limnologiczne i Katedra Limnologii 

Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. 
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III.2. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań 
mających wpływ na stan zasobów wodnych w zlewni Regi 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów tematycznych:  
I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących oddziaływań na 

zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających z dokumentów 

planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań planowanych w 

dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie generować nowe lub 

zmieniać istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Regi wynikające z opracowań 

merytorycznych. 

Wyniki Zadania zestawiono w tabelach III.1 – III.3. 
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Tabela III. 1. Istniejące aktywności mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Regi. 

Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
Oddziaływania punktowe 

Zrzuty ścieków 
komunalnych i 
przemysłowych 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów, Program 
ochrony środowiska 
województwa, MPZP 
gmin, MPZP 
województwa, 
Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gmin, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa, 
Krajowy program 
oczyszczania 
ścieków 
komunalnych, 
Aktualizacja 
Krajowego 
Programu 
oczyszczania 
ścieków 
komunalnych 

Zrzuty ścieków komunalnych i 
przemysłowych są zagrożeniem dla 
jakości wód powierzchniowych. Ścieki 
komunalne odprowadzane do wód lub 
do ziemi zawierają przede wszystkim 
ładunki biogenów (azot, fosfor) i łatwo 
rozkładane substancje organiczne. 
Natomiast ścieki przemysłowe (także 
komunalne) zawierają liczne 
zanieczyszczenia, nierzadko te z grupy 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. W wodach 
powierzchniowych, a w szczególności 
w zbiornikach wodnych, do których 
następuje zrzut ścieków, może dojść do 
pogorszenia stanu elementów 
biologicznych. W zbiornikach, ze 
względu na spowolnioną wymianę 
wody, następuje kumulacja 
zanieczyszczeń. Następstwem 
zanieczyszczenia wód biogenami, 
zwłaszcza wód zbiorników, jest proces 
eutrofizacji wód, który eliminuje 
możliwość ich wykorzystania do celów 
komunalnych, gospodarczych i 
rekreacyjnych. Negatywny wpływ na 
wody powierzchniowe. 

inwentaryzacja i likwidacja miejsc zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych, 

likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł 
zanieczyszczenia wód  powierzchniowych –  
punktowych, 

likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków 
bytowych do rzek płynących, 

szybka likwidacja szamb po przyłączeniu  posesji  do  
sieci  kanalizacyjnej, 

promowanie wprowadzania  zamkniętych  obiegów  
wody w zakładach przemysłowych, zmiany technologii  
jako elementu  pozwalającego  na  ograniczenie  zrzutu  
zanieczyszczonych  wód  do  środowiska, 

nakaz opomiarowania wszystkich zrzutów ścieków, 

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

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

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

monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 

Składowiska 
odpadów 
komunalnych i 
przemysłowych 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów, Program 
ochrony środowiska 

Głównym zagrożeniem dla wód 
powierzchniowych i podziemnych są 
wody odciekowe pochodzące z 
niezabezpieczonych i nieszczelnych 
składowisk. Odcieki te wykazują 
bardzo wysoką mineralizację i 

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

prowadzenie monitoringu składowisk odpadów, 

zachęcanie mieszkańców posesji do kompostowania 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

B – Dolna Rega, 

C -Mołstowa, 

F – Węgorza, 
Rega    

JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
województwa, PGO 
województwa, MPZP 
gmin, MPZP 
województwa, 
Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gmin, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa. 

charakteryzują się znacznie 
podwyższonymi parametrami 
biologicznego i chemicznego 
zapotrzebowania na tlen, wysokimi 
stężeniami substancji rozpuszczonych, 
chlorków, siarczanów i związków 
azotu. Oddziaływanie na wody 
podziemne nie kończy się wraz z 
wyłączeniem składowisk z eksploatacji 
lecz trwa jeszcze zwykle kilkadziesiąt 
lat po jej zakończeniu. 

Dużym problemem są tzw. dzikie 
wysypiska, gdyż powodują one 
zanieczyszczenie strefy aeracji, a w 
efekcie skażenie wód podziemnych. 
Znaczny negatywny wpływ na wody 
powierzchniowe i podziemne. 

przydomowego odpadów organicznych, 

rozwój selektywnej zbiórki i kompostowania 
indywidualnego frakcji biologicznie rozkładalnej, 

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

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

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

zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i 
zwiększenie poziomu odzysku i recyclingu tych 
odpadów, likwidacja mogilników 

Fermy hodowlane Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy Ochrony 
Środowiska 
powiatów, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gmin, MPZP,  

Punktowe oddziaływanie ścieków i 
odpadów hodowlanych w 
bezpośrednim otoczeniu obiektów 
hodowlanych, obszarowy wpływ na 
terenie rolniczego wykorzystania 
ścieków hodowlanych. Ścieki wykazują 
wysoką mineralizację i charakteryzują 
się znacznie podwyższonymi 
parametrami biologicznego i 
chemicznego zapotrzebowania na tlen, 
a także wysokimi stężeniami substancji 
rozpuszczonych, zwłaszcza związków 
azotu. 

  C – Mołstowa, D 
- Środkowa 
Rega, 

E – Sąpólna, 
Ukleja, 

F - Węgorza, 
Rega, 

,G – Górna Rega 

JCWPd 8 

Pobór wód 
powierzchniowych 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów, Program 
ochrony środowiska 
województwa, 
Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 

Pobór wód powoduje zmianę ich 
stosunków ilościowych. Może również 
powodować znaczne sczerpywanie 
zasobów wodnych, szczególnie w 
miejscach dużego zagęszczenia 
użytkowników o tym samym profilu 
działalności. Negatywny wpływ na 
wody powierzchniowe. 

Preferowanie wodooszczędnych technologii 
produkcyjnych przez przedsiębiorców, 

ograniczenie strat wody związanych z jej przesyłem, 

optymalizacja zużycia wody do celów produkcyjnych 
(propagowanie instalowania liczników zużycia wody 
oraz stymulacja do zmniejszania jej zużycia), 

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

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gmin, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 

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

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

aktualizacja/wydawanie pozwoleń wodnoprawnych dla 
właścicieli stawów hodowlanych. 

Pobór wód 
podziemnych 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów Program 
ochrony środowiska 
województwa, 
Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gmin, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 

Nadmierny pobór przekraczający 
dostępne do zagospodarowania zasoby 
wód podziemnych powoduje 
pogorszenie stanu ilościowego tych 
wód 

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

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

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

racjonalna gospodarka studniami głębinowymi , 
likwidacja nieczynnych ujęć, 

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

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

Gminy w 
Obszarze 
Przymorskim. 

A – Obszar 
Przymorski 

JCWPd 8 

Oddziaływania obszarowe 

Ludność 
niepodłączona do 
kanalizacji 

Krajowy Program 
Oczyszczania 
Ścieków 
Komunalnych, 
Aktualizacja 
Krajowego 
Programu 

Niedostateczna sanitacja powoduje 
powstawanie ścieków, które trafiają do 
odbiorników często w stanie 
surowym/zanieczyszczonym. Wskutek 
takich działań w odbiornikach tych 
wzrasta stężenie substancji biogennych 
oraz następuje pogorszenie stanu 

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

wspieranie likwidacji zbiorników na ścieki bytowe 
powstałych w nieeksploatowanych studniach kopanych 

na obszarach zabudowy rozproszonej dopuszcza się 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
Oczyszczania 
Ścieków 
Komunalnych, 
Program wodno-
środowiskowy kraju, 
Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów Program 
ochrony środowiska 
województwa 

sanitarnego wód. Duży negatywny 
wpływ na  jakość wód 
powierzchniowych oraz podziemnych. 

stosowanie szczelnych zbiorników na nieczystości 
płynne, z okresowym wywozem tych nieczystości do 
oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowane firmy na 
podstawie umów lub budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

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

realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni 
ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie, 

Depozycja 
atmosferyczna 

Program ochrony 
środowiska gmin, 
Program ochrony 
środowiska powiatu, 
Program Ochrony 
środowiska 
województwa. 

Depozycja atmosferyczna  
spowodowana zanieczyszczeniem 
powietrza powoduje zwiększenie 
zawartości metali ciężkich oraz 
związków biogennych w wodach. 

Zanieczyszczenia pyłowe emitowane 
przez zakłady przemysłowe są 
osadzane na powierzchni wody 
powodując jej zanieczyszczenie. 

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

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

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

Rozwój sieci monitoringu jakości powietrza 

drawski 
(Drawsko 
Pomorskie – 
miasto, Drawsko 
Pomorskie – 
obszar wiejski) 

G – Górna Rega 

F – Rega, 
Węgorza 

JCWPd 8 

Spływy 
powierzchniowe z 
terenów 
zurbanizowanych 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów Program 
ochrony środowiska 
województwa 
Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa, MPZP 

Spływy powierzchniowe z dróg i 
terenów  zurbanizowanych wnoszą do 
wód węglowodory aromatyczne i 
alifatyczne oraz związki  
ropopochodne. 

wprowadzenie do likwidacji śliskości dróg w okresie 
jesienno – zimowym środków o najmniejszej 
szkodliwości dla wód (jak najmniejsza zawartość soli), 

eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady 
poprzez zorganizowany odbiór wód opadowych z 
terenów usługowych zurbanizowanych poprzez 
wdrożenie koncepcji odprowadzania i 
unieszkodliwienia ścieków opadowych na tych 
terenach, 

kontrola i podjęcie działań zakazujących wprowadzania  
ścieków do kanalizacji deszczowej, 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 

Spływy 
powierzchniowe z 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 

Spływy wód z terenów 
zagospodarowanych rolniczo 

inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia Wszystkie gminy i 
powiaty w 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
terenów 
wykorzystywanych 
rolniczo 

Programy Ochrony 
Środowiska 
powiatów, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gmin, MPZP,  

 

powodują zanieczyszczenia wód 
substancjami biogennymi oraz 
zakwaszenie ekosystemów wodnych 
przez co woda nie może być 
wykorzystana do celów bytowych czy 
rekreacyjnych oraz niszczy jej 
ekosystem. 

Nadmierna ilość związków azotu w 
wodach powierzchniowych powoduje 
proces eutrofizacji. Stosowanie 
nawozów na obszarach wychodni 
utworów wodonośnych, to znaczy tam, 
gdzie warstwy wodonośne odsłaniają 
się na powierzchni ziemi, stanowi 
również potencjalne zagrożenie dla 
wód podziemnych. 

spływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego,  

stosowanie płyt obornikowych i szczelnych silosów na 
kiszonki, 

promowanie stosowania najlepszych dostępnych 
praktyk rolniczych, co powinno również  doprowadzić  
do  zmniejszenia  zapotrzebowania  na  wodę  i  
jednocześnie  ograniczenia ładunków zanieczyszczeń 
odprowadzanych do odbiorników, 

tworzenie wokół zbiorników wód  powierzchniowych 
stref antyeutrofogennych zagospodarowywanych 
trwałą zielenią z jak największym udziałem zieleni 
wysokiej, w celu zminimalizowania dopływów 
rozproszonych z pól,  

edukacja ekologiczna rolników w zakresie wdrażania 
Kodeksu  Dobrych Praktyk Rolniczych, 

wzrost liczby profesjonalnych gospodarstw 
agroturystycznych i stosujących ekologiczne metody 
upraw, 

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

granicach zlewni. 

Oddziaływania hydrologiczne 

Zbiorniki 
zaporowe, małe 
zbiorniki 
retencyjne 

Program małej 
retencji 
województwa, 
Programy Ochrony 
Środowiska 
powiatów, Programy 
ochrony środowiska 
gmin 

Zbiorniki zaporowe powodują zmiany 
w reżimie rzeki, zmiany gatunkowe 
fauny i flory w dolinie rzeki i rzece, 
zmiany gatunkowe w wodzie 
gromadzonej w sztucznym zbiorniku, 
zamulanie dna zbiornika wodnego 
(zmniejsza się pojemność 
przedsięwzięcia wodnego, zapychają 
się wpusty denne), zwiększa się 
wskaźnik retencyjności wód w zlewni. 
Obecność zbiorników powoduje 
również brak ciągłości cieków dla 
organizmów wodnych. 

Gmina Gryfice Zbiornik Rejowice PLRW6000042759 , 
Zbiornik Likowo PLRW60002042739 

Gmina Łobez - Odtworzenie zbiornika małej retencji na 
rzece Łoźnicy PLRW60001742349 w obrębie m. Łobez 
z regulacją rzeki Łoźnicy na odcinku Zagórzyce – Łobez, 
u ujścia  do Regi. Odtworzenie zbiornika małej retencji 
pozwoli na zwiększenie dyspozycyjnych zasobów 
wodnych, umożliwi ochronę zasobów wodnych, 
regulację i kontrolę obiegu wody w środowisku. 

Gmina Resko dwa zbiorniki małej retencji: zbiornik 
retencyjny na bazie jazu piętrzącego, zlokalizowany w 
km 0+260 rzeki Piaskowa PLRW6000204259, pow. ok. 
2,1 ha, pojemność ok. 25 tys. m3; zbiornik retencyjny na 
bazie jazu piętrzącego z Małą Elektrownią Wodną, 
zlokalizowany w km 69+150 rzeki Rega 

drawski 
(Drawsko 
Pomorskie – 
miasto, Drawsko 
Pomorskie – 
obszar wiejski, 
Kalisz Pomorski – 
obszar wiejski) 

gryficki (Gryfice 
– obszar wiejski, 
Gryfice – miasto, 
Rewal, Płoty)  

łobeski (Łobez – 
miasto, Łobez – 
obszar wiejski, 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
PLRW6000204259, pow. ok. 0,6 ha, pojemność ok. 
15 tys. m3 

Gmina Brzeżno (świdwiński) -Budowa urządzeń małej 
retencji na terenie gminy Brzeżno, aktualizacja 
/wydawanie pozwoleń wodnoprawnych dla właścicieli 
stawów hodowlanych 

Gmina Węgorzyno – stawy do hodowli ryb w Gardnie – 
stawy  o pow.12 ha i 3,5 ha 
PLRW60001742452/PLRW6000194249; Połchowie – 
stawy o pow. 80 ha PLRW6000174244; Węgorzynie – 6 
stawów o pow.3,2 ha  i 2 stawy o pow. 0,5 ha, zasilane z 
rowu melioracyjnego, łączącego jez. Storkowskie Górne 
z jez. Węgorzyno oraz stawy o pow. 3 ha; Dłusku –5 
stawów o pow. 13,4 ha, pobór wody z kanału łączącego 
jez. Dłusko z jez. Woświn PLRW60002542655; Runowie 
– stawy o pow. 3 ha PLRW6000174244; 
Kąkokolewicach - stawy o pow. 2  ha 
PLRW6000194249/PLRW60001742454. 

Resko – miasto, 
Resko – obszar 
wiejski, 
Węgorzyno) 

świdwiński 
(Brzeżno)  

Elektrownie 
wodne 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy Ochrony 
Środowiska 
powiatów, 

W zlewni Regi wszystkie elektrownie 
wodne są przepływowe, toteż ich 
negatywny wpływ jest ograniczony do 
oddziaływań na  populacje 
anadromicznych łososiowatych. 

Z drugiej strony elektrownie wodne 
wytwarzają czystą energię bez emisji 
do atmosfery pyłów, gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń 

W całej zlewni Regi działa osiemnaście 
małych elektrowni wodnych o łącznej 
mocy 3,5 MW. Największa z nich – 
MEW "Rejowice" o mocy 1,6 MW 
powstała już w 1925 roku i produkuje 
rocznie 5060 MWh energii 
elektrycznej.  

Na terenie powiatu gryfickiego zlokalizowanych jest 9 
małych elektrowni wodnych (Gryfice 
PLRW60001942799, Rejowice PLRW6000042759, 
Likowo PLRW60002042739, Trzebiatów, Trzebiatów II 
PLRW60001942993, Płoty PLRW60002042739), 
zlokalizowane na Redze; Mołstówko i Grąd na 
Mołstowej PLRW6000194289 oraz Gostyń Łobeski na 
Rekowej PLRW60001842749. Dwie z nich (Rejowice i 
Likowo) tworzą zbiorniki zaporowe. 

W obszarze miasta i gminy Łobez funkcjonuje sześć 
małych elektrowni wodnych. W granicach miasta są 
zainstalowane 4 małe elektrownie wodne (MEW) 
stanowiące własność prywatną: w km 0+535 rzeki  o 
mocy 5,0 - 7,0 kW; w km 2+300 rzeki  o mocy 5,0 – 6,0 
kW; w km 1+605 rzeki  o mocy 5,0 – 8,0 kW i w km 
102+800 rzeki Regi o mocy 75,0 kW oraz dwie małe 
elektrownie wodne należące do ZE Szczecin: Prusinowo 
o mocy 80 kW na rzece Rega (km 112 +100 
PLRW6000204259) i Tarnowo o mocy 20 kW na rzece 
Stara Rega (km 8+400 PLRW60001942299). 

Gmina Resko, na Redze w granicach gminy Resko 

drawski 
(Drawsko 
Pomorskie – 
miasto), gryficki 
(Trzebiatów – 
miasto) 

łobeski (Łobez – 
miasto, Łobez – 
obszar wiejski, 
Resko – miasto, 
Resko – obszar 
wiejski, 
Węgorzyno) 

wszystkie  
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
znajdują się cztery małe elektrownie wodne – w Resku 
o mocy 155 kW PLRW6000204259 i Żerzynie o mocy 
90-120 kW PLRW6000204259oraz w Miłogoszczy 
(rzeka Ukleja PLRW6000194269) i w Siwkowicach 
(nieczynna, rzeka Sąpólna PLRW600020426899). 

Gmina Węgorzyno - trzy małe elektrownie wodne: na 
rzece Ukleja km 31+900 w Mieszewie 
PLRW60002542655 (nieczynna), na rzece Ukleja km 
33+250 w Zwierzynku PLRW60002542655 
(nieczynna), na rzece Reska Węgorza km 15+530 w 
Runowie PLRW6000174244 (w dokumentach brak 
informacji o dwu nieczynnych MEW na Brzeźnickiej 
Węgorzy – w Lesięcinku i Brzeźniaku). 

Gmina Rymań – MEW Rzesznikowo na Mołstowej 
PLRW6000194289. 

Oddziaływania morfologiczne 

Zabudowa 
poprzeczna rzek: 
zapory zbiorników 
wodnych, jazy, 
stopnie 
regulacyjne, 
korekcje progowe 

Program Ochrony 
Środowiska gmin, 
Program ochrony 
środowiska 
województwa 

Zabudowa poprzeczna rzek powoduje 
przerwanie ciągłości morfologicznej 
rzeki, a tym  samym utrudnia lub 
uniemożliwia swobodne poruszanie się 
organizmów wodnych wzdłuż rzek. 
Rzeka traci także swój naturalny 
charakter. Negatywny wpływ na wody 
powierzchniowe. 

Modernizacja budowli piętrzących, budowa 
przepławek, odbudowa zniszczonych obiektów 
hydrotechnicznych 

Gmina Karnice – Otoczka PLRW600023427929 

Gmina Gryfice – 13 obiektów poprzecznych; Kanał 
Starkowo w km 3+450; 21+440; 25+040; 25+688; 
26+455; 27+070 i 27+720; Rega w km 53+010 (Gryfice 
PLRW60001942799) i 49+340 (Rejowice 
PLRW6000042759)  

Gmina Węgorzyno - dominują urządzenia służące do 
hodowli ryb oraz budowle piętrzące – zastawki, jazy, 
groble ziemne, mnichy. Wykaz urządzeń wodnych na 
terenie gminy Węgorzyno – Reska Węgorza w km 
23+100 – zastawka PLRW6000174244; Golnica, w km 
6+800 – zastawka PLRW6000174244; Brzeźnicka 
Węgorza w km 6+300– zastawka PLRW600025424699; 
Ukleja, za jez. Woświn jaz z przelewem, za jez. Mielno 
jaz PLRW60002542655; Kanał Mielno-Chwarstno w km 
0+500 – zastawka; w km 3+900– zastawka; Kanał 
Sielsko-Mielno w km 2+800 – zastawka; Kanał Runowo 
w km 0+900– zastawka; Kanał Gardno w km 0+600 – 
zastawka; Kanał Kraśnik w km 1+450 – zastawka 

gryficki (Karnice, 
Gryfice, 
Trzebiatów – 
miasto, 
Trzebiatów – 
obszar wiejski, 
Brojce) 

łobeski (Resko - 
miasto, Resko – 
obszar wiejski, 
Węgorzyno) 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
W pozostałych gminach planowane zabiegi są 
wymienione bez konkretnych lokalizacji. 

Prace regulacyjne 
na rzekach i 
potokach 

Rekultywacja 
jezior 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
powiatów Program 
ochrony środowiska 
województwa, 
Program małej 
retencji 
województwa. 

Zmiany w strukturze koryta oraz  w 
sposobie zasilania i przepływu wód w 
zlewni. W wyniku kanalizowania, 
prostowania i skracania biegu rzeki, 
dochodzi do obniżenia zwierciadła wód 

gruntowych, erozji i pogłębiania dna 
rzeki oraz zmniejszenia możliwości 
retencyjnych zlewni. Prace regulacyjne 
rzek i potoków powodują zanik 
istniejących ostoi dla ryb, niszczenie 
miejsc tarłowych, bazy pokarmowej, 
kryjówki dla ryb. 

Konserwacja cieków, modernizacja, rozbudowa, ocena i 
utrzymywanie w sprawności urządzeń 
przeciwpowodziowych, konserwacja urządzeń 
hydrotechnicznych (np. udrażnianie rowów), 
rewitalizacja cieków wodnych, rekultywacja jezior, 
utrzymanie rowów melioracyjnych w odpowiednim 
stanie, wyznaczenie w planach zagospodarowania 
przestrzennego miejsc zalewowych. 

Gmina Resko (łobeski) – modernizacja urządzeń 
przeciwpowodziowych: Dolina Rekowej, odbudowa 7,5 
km rzeki oraz modernizacja drenażu na 600 ha uż. ziel. i 
50 ha gr. ornych PLRW60001842749; Łosośnica Górna, 
odbudowa 7,0 km rzeki, modernizacja drenażu na 120 
ha uż. ziel., na 80 ha gr. ornych PLRW60001742676, 
podpiętrzenie jeziora Łabuń; odbudowa i regulacja 
rzeki Regi – 11 km; budowa przepławki na rzece Rega w 
km 69+150 . PLRW6000204259 

Gmina Karnice –budowle hydrotechniczne: 
obwałowanie obustronne Kanału Sadlno do km +0,750; 
obwałowanie obustronne Kanału Dreżewo – Rybice do 
miejscowości Ninikowo, 

drawski 
(Ostrowice, Kalisz 
Pomorski – 
obszar wiejski) 

gryficki 
(Karnice) 

kamieński 
(Golczewo – 
obszar wiejski) 

łobeski (Resko – 
miasto, Resko – 
obszar wiejski, ) 

wszystkie JCWPd 8 

Inne oddziaływania 

Zmiana stosunków 
wodnych w gruncie 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy Ochrony 
Środowiska 
powiatów, Program 
ochrony środowiska 
województwa, 
Program małej 
retencji 
województwa 

Ilość wody w glebie reguluje się przez 
obniżenie lub podwyższenie poziomów 
wody gruntowej za pomocą urządzeń 
wodno-melioracyjnych oraz przez 
powiększanie zdolności magazynowa-
nia wody przez samą glebę. Regulacja 
stosunków wodnych jest podstawą 
rozwoju produkcji roślinnej 

Wprowadzenie form proekologicznej gospodarki rolnej 
(powiększenie pojemności retencyjnej gleb); zabiegi 
melioracyjne ukierunkowane na ekologiczne 
kształtowanie siedlisk rolniczo-leśnych; biologiczna 
regulacja cieków, renaturyzacja obszarów wcześniej 
zmeliorowanych, regeneracja oczek wodnych i 
mokradeł śródpolnych, odtworzenie zadrzewień  
brzegowych  i  roślinności  szuwarowej  przy  
zbiornikach  wodnych  stanowiących  naturalne  bariery  
hamujące  ruch  biogenów  w zlewni); rozwój systemu 
małej retencji oraz upowszechnienie  i wdrożenie 
proekologicznych metod retencjonowania wody; 
inwentaryzacja i odbudowa oraz prawidłowa 
eksploatacja systemów melioracji; zapewnienie 
ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie 
Dokument 

Opracowanie 
Opis oddziaływania 

Uwarunkowania wynikające z 
dokumentu/opracowania 

Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 
jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód 
powierzchniowych poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego 
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Tabela III. 2. Planowane działania mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Regi. 

Oddziaływanie Dokument / Opracowanie Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 

Oddziaływania punktowe 

Budowa, 
modernizacja i 
remont oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 

Aktualizacja Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
Program wodno-środowiskowy kraju, 
Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa, Polityka 
ekologiczna państwa w latach 2009-
2012 z perspektywą do 2016. 

Budowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w zlewni Regi 
przyczyni się do poprawy systemu oczyszczania ścieków. Budowa nowych 
oczyszczalni wiąże się co prawda z powstaniem nowych punktów zrzutu 
ścieków oczyszczonych, jednak dzięki tym oczyszczalniom oczyszczeniu 
będzie poddawana większa ilość ścieków niż obecnie. 

Budowa 
oczyszczalni 
przewidziana jest 
w gminie Łobez, a 
modernizacja i 
rozbudowa w 
gminach: 
Drawsko 
Pomorskie, 
Nowogard, 
Brojce, Gryfice, 
Trzebiatów, 
Rymań, Resko, 
Węgorzyno, 
Rąbino, Świdwin.  

wszystkie JCWPd 8 

Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Program Ochrony Środowiska gmin, 
Program Ochrony Środowiska 
województwa, Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa, 
Strategia Rozwoju województwa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w warunkach rozproszonej 
zabudowy. Spowoduje to zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do odbiorników (cieków, ziemi) w sposób 
niekontrolowany. 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 

Oddziaływania obszarowe 

Regionalne strefy 
rozwoju 
przedsiębiorczości, 
strefy rozwoju 
społeczno-
gospodarczego. 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa, Studium 
uwarunkowań i rozwoju 
przestrzennego gmin, Strategia 
rozwoju województwa 

Następstwem rozwoju gospodarczego lub społecznego będą obszary o 
intensywnej zabudowie mieszkaniowej, bądź przemysłowej.  W wyniku tego 
powstawać będą zwiększone ilości ścieków komunalnych i przemysłowych. 
Zanieczyszczenia te będą odprowadzane w sposób kontrolowany. Nastąpi 
także zwiększenie poborów wód. Wynikiem nadmiernego poboru wód 
powierzchniowych może być zmniejszenie przepływu w rzece poniżej 
przepływu nienaruszalnego. Nadmierny pobór wód podziemnych może 
przyczynić się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych i w efekcie 
zubożenia zasobów tych wód. 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni. 

wszystkie JCWPd 8 

Stosowanie między-

plonów i wsiewek 
poplonowych 

Program wodno-środowiskowy kraju. Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych jako element 
ograniczenia erozji gleb i wymywania składników pokarmowych roślin do 
wód. 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni 

wszystkie JCWPd 8 

Oddziaływania morfologiczne 

Budowa zbiorników Program ochrony środowiska gmin, Budowa zbiorników spowoduje: zmiany w reżimie (ustroju) rzeki drawski wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie Dokument / Opracowanie Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 

małej retencji 

Piętrzenie jezior - 
Retencja jeziorowa 

Aktualizacja Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego 
Zachodniopomorskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Plan 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

(złagodzenie zmienności przepływów),  zmiany gatunkowe fauny i flory w 
dolinie rzeki i górnej rzece, eutrofizm i zmiany gatunkowe w gromadzonej w 
sztucznym zbiorniku wodzie, zwiększy się wskaźnik retencyjności wód w 
zlewni. 

Mała retencja na obszarze województwa zachodniopomorskiego 
realizowana będzie w celu: poprawy mikroklimatu, warunków glebowych i 
zwiększenie bioróżnorodności na obszarach wykorzystywanych rolniczo; 
poprawy stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych; poprawy 
walorów krajobrazowych i turystycznych regionu (oczka i zbiorniki wodne, 
zwiększenie powierzchni jezior i stawów); poprawy zabezpieczenia przed 
lokalnymi podtopieniami i powodziami; zwiększenia zabezpieczenia 
pożarowego terenów wiejskich i leśnych. 

Świdwiński (Brzeżno) - budowa urządzeń małej retencji na terenie gminy 
Brzeżno  

Gmina Drawsko Pomorskie 

miejscowość Żółte, Stara Rega, J. Dołgie Małe PLRW600025422919, 
stabilizacja poziomu wody w jeziorze oraz wykorzystanie do nawodnień 
użytków zielonych wraz z budową urządzeń piętrzących; 

miejscowość Łabędzie, Stara Rega, J. Gęgnowo Duże PLRW600025422919, 
stabilizacja poziomu wody w jeziorze oraz wykorzystanie do nawodnień 
użytków zielonych wraz z odbudową urządzeń piętrzących; 

miejscowość Nętno, Stara Rega, J. Będargowo PLRW600025422919, 
stabilizacja poziomu wody w jeziorze oraz wykorzystanie do nawodnień 
użytków zielonych wraz z odbudową urządzeń piętrzących; 

miejscowość Żółte, Zarańsko Rydzewo, J. Zarańsko PLRW600025422919,  
stabilizacja poziomu wody w jeziorze -budowa zastawki w km 4+500; 

Gmina Gryfice 

miejscowość Rzęskowo, Przybiernówko, Wilczkowo, Struga Stuchowska 
PLRW600017353429, odbudowa systemu nawodnień; 

miejscowość Kołomąć, Jez. Kołomąć, podpiętrzenie jeziora o 0,6m., budowa 
jazu na odpływie (rz. Wołcza PLRW6000173534499); 

miejscowość  Trzygłów, jez. Trzygłowskie, podpiętrzenie jeziora o 0,6m., 
budowa zastawki i rurociągu łączącego 2 jeziora na długości 110 m 
PLRW600023427549. 

Zbiornik Kłodkowo-Gąbin, retencjonowanie wody w dolinie Regi 
PLRW60001942993 

Gmina Płoty 

miejscowość Sowno, rzeka Sowno, budowa systemu nawodnień. 

(Drawsko 
Pomorskie – 
miasto, Drawsko 
Pomorskie – 
obszar wiejski) 

goleniowski 
(Nowogard – 
miasto, Nowogard 
– obszar wiejski, 
Maszewo – obszar 
wiejski) 

gryficki 
(Trzebiatów – 
miasto, 
Trzebiatów – 
obszar wiejski, 
Płoty – miasto, 
Płoty – obszar 
wiejski, Gryfice – 
miasto, Gryfice – 
obszar wiejski, 
Brojce) 

łobeski 
(Węgorzyno – 
miasto, 
Węgorzyno – 
obszar wiejski) 

świdwiński 
(Brzeżno, 
Świdwin,) 
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Oddziaływanie Dokument / Opracowanie Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 

Gmina Trzebiatów 

Mrzeżyno (przy stacji pomp) – Stara Rega Gryficka, odbudowa zbiornika, 
odbudowa jazu, odbudowa mnicha pod wałem, roboty ubezpieczeniowe 
skarp przy wylocie za przepompownią, renowacja kanałów 12,48 km  

Gmina Brojce 

miejscowość Brojce, rzeka Mołstowa PLRW6000194289, odbudowa 
zbiornika, budowa jazu. 

Gmina Nowogard 

miejscowość Błotno, rzeka Dąbrzyca, modernizacja budowli piętrzącej oraz 
koryta rzeki. 

Gmina Węgorzyno 

Rzeka Reska Węgorza PLRW6000194249, odbudowa jazu, odbudowa 
zbiornika retencyjnego suchego  Lesięcin; 

Budowa progu na wypływie wody z jeziora Mieszewo; 

Gmina Brzeżno 

Rów R-1, J. Pęcerzyno, odbudowa zastawki w km 0+275, wykonanie nasypu 
na długości 100 m, szerokość dna 1,0 m, wysokość piętrzenia 1,0m; 

Rów RA-1, J. Wilczkowo, odbudowa zastawki w km 0+455, szerokość dna 
1,2 m, wysokość piętrzenia 1,0 m. 

Gmina Świdwin 

Rów R-31/2, J. Bystrzyno Wielkie, budowa zastawki w km 1+475, szerokość 
dna 1,0 m. 

Oddziaływania hydrologiczne 

Renaturyzacja rzek Programy ochrony środowiska gmin, 
Programy ochrony środowiska 
powiatów Program ochrony 
środowiska województwa, Aktualizacja 
Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego 
Zachodniopomorskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Budowa niebieskiego korytarza 
ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi 
i jej dopływów, Polityka ekologiczna 
państwa w latach 2009-2012 z 
perspektywą do roku 2016, Program 
wodno-środowiskowy kraju,  

Przywrócenie drożności rzek w celu umożliwienia wędrówki ryb, 
odtworzenie i utrzymanie sieci korytarzy rzecznych, budowa przepławek, 
stosowanie stref buforowych o różnych szerokościach, konserwacja cieków, 
modernizacja, rozbudowa, ocena i utrzymywanie w sprawności urządzeń  
przeciwpowodziowych, konserwacja urządzeń hydrotechnicznych (np. 
udrażnianie rowów), rewitalizacja cieków wodnych, rekultywacja jezior. 

Gmina Resko. Modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych; Dolina 
Rekowej – odbudowa 7,5 km rzeki oraz modernizacja drenażu na 600 ha 
użytków zielonych i 50 ha gruntów ornych PLRW60001842749; Łosośnica 
Górna – odbudowa 7,0 km rzeki, modernizacja drenażu na 120 ha użytków 
zielonych i 80 ha gruntów ornych PLRW60001742676; podpiętrzenie 
jeziora Łabuń; odbudowa i regulacja rzeki Regi – 11 km; budowa przepławki 
na rzece Rega w km 69+150 PLRW6000204259; utrzymanie rowów 
melioracyjnych w odpowiednim stanie; wyznaczenie w planach 

Wszystkie gminy i 
powiaty w 
granicach zlewni 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie Dokument / Opracowanie Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 

zagospodarowania przestrzennego miejsc zalewowych. Stabilizacja wód w 
jeziorze Resko próg/stopień [szt.] 1, retencja w m3 194000, inne rów 400 m, 
Rega do dopł. spod Bystrzyny PLRW600023421369 

Budowa niebieskiego korytarza wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów 
jest projektem współfinansowanym ze środków LIFE+ UE oraz NFOŚiGW. W 
jego ramach planuje się budowę 23 przepławek na rzekach Rega 
PLRW6000042759/ PLRW60001942799, PLRW60002042739, 
PLRW6000204259, PLRW6000194219, Łoźnica PLRW60001742349, Ukleja 
PLRW60002542655, PLRW6000194269, Gardominka 
PLRW600023427549, Piaskowa PLRW60001742569, Stara Rega 
PLRW600025422919, PLRW60001942299 i Brzeźnicka Węgorza 
PLRW600025424699, budowę ponad hektara tarlisk, zadrzewienie 47 km 
brzegów rzek. 

Gmina Węgorzyno Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki 
Przytonki – Dopływ z jez. Przytoń PLRW60001742452 

Zapewnienie prawidłowego przepływu wód kanału Sielsko-Mielno, kanał 
[km] 4,65, zastawka [szt.] 1, przepust [szt.] 6, Ukleja do wypływu z jeziora 
Okrzeja PLRW60002542655  

Budowa przepławki dla ryb na rzece Reskiej Węgorzy w miejscowości 
Runowo, przepławka [szt.] 1, Reska Węgorza do Golnicy PLRW6000174244 

Gmina Gryfice Stabilizacja przepływu wody w kanale Gryfice A wraz z 
wykonaniem tarlisk, kanał [km] 4,334, próg/stopień [szt.] 2, przepust [szt.] 
1, inne tarlisko 0+000-0+650, umocnienia brzegowe 600 m, Rega od Zb. 
Rejowice do Mołstowej PLRW60001942799, Dopływ ze Starkowa 
PLRW60001742772 

Gmina Gryfice i Płoty Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki 
Gardominki w km 12,942 PLRW600023427549 

Gmina Łobez Zapewnienie prawidłowego przepływu wód kanału Zajezierze 
w km 6,7 zastawka [szt.] 1, przepust [szt.] 3 Łoźnica PLRW60001742349 

Zapewnienie prawidłowego przepływu wód kanału Zagórzyce w km 4,5 
zastawka [szt.] 1, przepust [szt.] 7 Łoźnica PLRW60001742349 

Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Łoźnicy w km 5, przepust 
[szt.] 3 Łoźnica PLRW60001742349 

Gmina Radowo Małe Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki 
Wilkowej w km 2,7, rurociąg [m] 500, Piaskowa PLRW6000174256 
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Oddziaływanie Dokument / Opracowanie Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 

Gmina Brzeżno Stabilizacja poziomu wody w jeziorze Klęcko, zastawka  
[szt.] 1 Rega od dopł. spod Bystrzyny PLRW600023421369  

Stabilizacja poziomu wody w jeziorze Pęczerzyno, zastawka [szt.] 1, inne 
rów 275, Stara Rega od Grądka do ujścia PLRW1942299 

Gmina Trzebiatów Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze 
szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów, wał [km] 8,9 rzeka [km] 
10,32, Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi PLRW60001942993 

Budowa zachodniego obejścia Trzebiatowa – zabezpieczenie miejscowości 
Trzebiatów przed powodzią  rzeka [km] 2,8, kanał [km] 5, przepust [szt.] 3, 
Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi PLRW60001942993 

Modernizacja melioracyjnej stacji pomp Włodarka 1 i 2, kanał [km] 16,29, 
przepust [szt.] 3, stacja pomp [szt.] 2 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi 
PLRW60001942993 

Renaturyzacja rzeki Stara Rega, wał [km] 15, rzeka [km] 6, kanał [km] 12, 
śluza [szt.] 2, syfon [szt.] 2, most/pomost [szt.] 2, Rega od Zgniłej Regi do 
ujścia PLRW60002242999 

Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Regą wał [km] 9,93, 
inne – budowa ścieżki po wale, Rega od Zgniłej Regi do ujścia 
PLRW60002242999 

Gmina Dobra Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Sąpólnej 
rzeka [km] 2, przepust [szt.] 3, Sąpólna od źródeł do Dobrej 
PLRW600017426889 

Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Dobrzenica, rzeka [km] 3, 
przepust [szt.] 2, Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy 
PLRW60001742669 

Gmina Nowogard i Dobra Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki 
Dobra rzeka [km] 3, przepust [szt.] 3, Sąpólna od źródeł do Dobrej 
PLRW600017426889 

Melioracje szczegółowe użytków rolnych Zarańsko-Nętno, drenowanie [ha] 
138, Stara Rega od Grądka do ujścia PLRW60001942299 

Oddziaływania liniowe 

Rozwój systemu dróg Plan ochrony środowiska gmin, 
Strategie rozwoju gmin, Plan 
zagospodarowania przestrzennego 

Budowa nowych dróg może powodować zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz pogorszenie stosunków wodnych, 
zagrożenie dla ujęć wody, przecięcie warstw wodonośnych i korytarzy 

goleniowski 
(Nowogard – 
miasto, Nowogard 

wszystkie JCWPd 8 
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Oddziaływanie Dokument / Opracowanie Opis oddziaływania 
Lokalizacja oddziaływania 

Powiaty (Gminy) RWG JCWPd 

województwa zachodniopomorskiego ekologicznych, zmiany poziomu wód gruntowych. – obszar wiejski) 

gryficki 
(Trzebiatów – 
miasto, 
Trzebiatów – 
obszar wiejski) 

łobeski (Dobra – 
miasto, Dobra – 
obszar wiejski, 
Łobez – miasto, 
Łobez – obszar 
wiejski) 

świdwiński 
(Świdwin, 
Brzeżno) 

Inne oddziaływania 

Projektowane obszary 
chronionego 
krajobrazu 

Plan ochrony środowiska gmin, 
Strategie rozwoju gmin, Plan 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa zachodniopomorskiego 

Wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z obszarów przeznaczonych na 
obszary chronionego krajobrazu wpłynie korzystnie na stan zasobów 
wodnych. Utworzenie obszarów chronionego krajobrazu dla ochrony 
wybranych korytarzy ekologicznych. 

Na terenie gminy Nowogard do ochrony w formie obszarów chronionego 
krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, rezerwatów przyrody,  
użytków ekologicznych i pomników przyrody zaproponowano kilkanaście 
obszarów i obiektów. 

Ponadto w studium uwarunkowań wyznaczono obszary i obiekty mające 
podlegać ochronie planistycznej. Są to: obszary, stanowiące elementy 
systemu ESOCh; korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalny – dolina 
Sąpólnej; miejsca  (stanowiska) występowania gatunków chronionych oraz 
tereny przyrodniczo cenne – naturalne zbiorowiska roślinne, ostoje 
zwierząt. 

W gminie Gryfice zaplanowano utworzenie obszaru chronionego 
krajobrazu „Prusinowo – Otok” oraz utworzenie obszaru chronionego 
krajobrazu „Doliny rzeki Regi”. 

W gminie Trzebiatów zaplanowano:  

użytki ekologiczne: 

„Mszar Gołańcz” - Tereny o pow. 5,01 ha w granicach Nadleśnictwa Gryfice 
na zachód od PGR Gołańcz. Cenne stanowisko florystyczne - torfowisko 
mszarne, bagienne zarośla i lasy. Obfite populacje chronionych, rzadkich i 

gminy 
Nowogard, 
Gryfice, 
Trzebiatów, 
Radowo Małe, 
Resko 

 

wszystkie JCWPd 8 
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zagrożonych roślin. Otoczone kompleksem leśnym. 

„Lewice I” - Teren na południe od Lewic o powierzchni 5,85 ha. Cenne 
stanowisko florystyczny - kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i lasów. 
Obfite populacje chronionych, rzadkich i zagrożonych roślin. 

„Lewice II” - Teren na wschód od Lewic o powierzchni 7,02 ha. Cenne 
stanowisko florystyczny - kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i lasów. 
Obfite populacje chronionych, rzadkich i zagrożonych roślin. 

„Las Huba” - Obszar o powierzchni 11,54 ha. Jeziorka i bagienka śródleśne 
będące stanowiskiem lęgowym takich gatunków ptaków jak: cyraneczka, 
żuraw oraz gągoł i kszyk. Jest to miejsce rozrodu płazów i gadów: traszka 
zwyczajna, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba trawna i 
żaba moczarowa, zaskroniec zwyczajny. 

Oprócz ww. obszarów na terenie gminy znajdują się inne cenne siedliska, 
które także w przyszłości powinny zostać objęte ochrona do najcenniejszych 
z nich należą: Mszar Chomętowo - kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i 
lasów; Mszar Gębin - kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i lasów; 

Słonawy nad rzeką - kompleks porzuconych łąk i pastwisk z roślinnością 
solniskową; Sadlenko - lasy liściaste na krawędzi doliny z kilkudziesięcioma 
okazami pomnikowych drzew (głównie buki); liczne wąwozy z wypływami 
wód źródliskowych; podzboczowy pas kopułowych torfowisk 
źródliskowych; Jaromin - zespół zabytkowo - parkowy obecnie zajmowany 
częściowo przez Dom Pomocy Społecznej, częściowo przez jednostkę 
wojskową. Fragment dawnego parku obecnie stanowi oddział leśny (dom. 
drzewostan bukowy), 27 drzew spełnia wymogi drzew pomnikowych o 
rozmiarach; „Szkółka leśna" Trzebiatów z szpalerami egzotycznych drzew 
wśród pól; Wlewo - kompleks obejmujący zdziczały park, aleję, drzewostan 
wewnątrz wsi i zadrzewioną skarpę doliny Regi;  

W gminie Radowo Małe zaplanowano powiększenie istniejącego rezerwatu 
Mszar nad Jeziorem Piaski tak by obejmował cały kompleks jeziora Piaski 
wraz z jego obrzeżem o szerokości od 50-250 m stanowiące cenne biotopy 
dla roślinności wodnej, okrajkowej, torfowiskowej, zbiorowisk leśnych. 
Zalecenia konserwatorskie zakaz osuszania terenu, prowadzenie właściwej 
gospodarki leśnej. W gminie projektowane jest utworzenie 11 użytków 
ekologicznych. 

W gminie Resko zaplanowano dwa rezerwaty: rezerwat florystyczny 
„Dobrzycki Młyn” i rezerwat „Dąbie”. 

Planowany jest obszar chronionego krajobrazu (OChK) „Dolina rzeki Regi”, 
obejmujący prawie całą dolinę rzeki (również w innych gminach) i doliny 
rzeki Piaskowej. Znajdują się tu obszary cenne faunistycznie i florystycznie 
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oraz miejsca objęte ochroną przyrody – rezerwat, użytki ekologiczne i 
pomniki przyrody. Dolina Regi jest ponadregionalnym korytarzem 
ekologicznym,  

Planowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (ZPK) to: „Dolina 
Mołstowej”, „Krosińskie Buczyny” oraz „Dolina Uklei i źródliskowa dolina 
Łosośnicy”. 

Planowane użytki ekologiczne (UE): „Łąka koło Stołążka”, „Wierzbowe 
Bagno”,  „Jeziorko Dystroficzne k. Orzeszkowa”, „Mechowisko 
Orzeszkowskie”, „Bagno pod mogilnikiem”, „Pływaczowe Bagno i Bagienny 
Bór”, „Żurawinowy Mszar”, „Torfianki Iglickie”, „Jezioro w Starej Dobrzycy”, 
„Jezioro Łabuń”, „Bagno pod Siatką”, „Bagno pod Sosną”, „Bagno Sosnówko 
I”, „Bagno Sosnówko II”, „Bagno Gardzin”, „Bagno w Trzaskach”, „Prusińskie 
Bagno”, „Wrzosowy Bór Sosnowy”, „Podłużny Mszar”, „Jeziorko, Mszar i 
Czerminiowe Łozowisko”, „Bagienko Śródpolne koło Krosina”, 
„Starogardzkie Bagno I”, „Starogardzkie Bagno II”, „Moczary i Bagno przy 
zrębie”, „Moczary k. Taczał”,  „Włosieniczkowy Stawek”. 

Korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym: dolina rzeki Regi, Uklei i 
Piaskowej, dolina rzeki Mołstowej, dolina rzeki Rekowej. 

Korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym: Rega, Ukleja, Piaskowa, 
Mołstowa, Rekowa, Sąpólna. 

W gminie Węgorzyno zaplanowano utworzenie rezerwatów: „Kołatka”, 
„Górna Ukleja”, „Samotnik”, „Bobrowe mokradła koło Świętoborca”; 
obszarów chronionego krajobrazu: „Resko-Węgorzyński Obszar 
Chronionego Krajobrazu”; zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: 
„Okrzeja”, „Łąki nad Brzeźnicką i Reską Węgorzą”, „Brzeźnicka Węgorza”, 
„Zwągrówek”, „Ukleja”, „Chwarstno”, „Reska Węgorza pod Runowem”, Łąki 
nad Reską Węgorzą”, „Dolina Reskiej Węgorzy”, „Torfowisko pod Trawcem”, 
„Sarnikierz”, „Pławnica”; oraz użytków ekologicznych: Jezioro Raczkowo, 
Kępa Sielska, Łozowiska Runowskie, Jezioro Otok, Dolina Krzeszny, Oczko z 
Wolfią, Trzcinowisko Krzeszny, Gościsław, Jezioro Kłociowe, Sambórz Mały, 
Mielno, jeziora pod Białką, Jezioro Dubie, Torfowisko Wiewiecko, 
Torfowiska pod Trawcem, „Zduny”, Górne torfowiska, Jaźwiny, Świeże, 
Cieszyńskie bagno, Doły tortowe. 

W gminie Łobez zaplanowano rezerwaty przyrody:  

Storczykowe Uroczysko Jeziora Klępnica Mała dla zachowania licznej 
populacji storczyka kruszczyka szerokolistnego rosnącego w lesie nad 
jeziorkiem i na mechowisku dobry zmiana stosunków wodnych, wycinka 
drzew i roślinności,  zanieczyszczenie środowiska (np. spływ biogenów z 
pól),  zabudowa terenu ochrona przed antropopresją; Lobeliowe Jezioro 
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Chełm dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oligotroficznego jeziora z charakterystyczna roślinnością i stanowiskiem 
chronionego ginącego gatunku flory – lobelii jeziornej dobry zmiana 
stosunków wodnych, wycinka drzew i roślinności, zanieczyszczenie 
środowiska, antropopresja renaturyzacja zbiornika przez utrzymanie jego 
oligotroficznego charakteru, zabezpieczenie przed dopływem wód z 
zewnątrz, ochrona przed antropopresją  (likwidacja biwakowiska na 
brzegu), ochrona przed zanieczyszczeniami; Mszar koło łobeskiej stadniny 
koni dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych żywego 
mszaru z postępującym procesem torfotwórczym, łącznie z dystroficznym 
jeziorkiem torfowym; występuje tu charakterystyczna roślinność 
torfowiskowa i wodna z chronionymi i zagrożonymi wyginięciem gatunkami 
flory dobry zmiana stosunków wodnych, wycinka drzew i roślinności,  
zanieczyszczenie środowiska, antropopresja zakaz melioracji i zmiany 
stosunków wodnych, zakaz wycinki drzew i niszczenia roślinności, ochrona 
przed antropopresją,  ochrona przed zanieczyszczeniami. 

W gminie Świdwin zaplanowano: 

rezerwat przyrody „Bukowiec” – potencjalnym celem ochronnym na tym 
obszarze jest zachowanie walorów kompleksu lasów grądowych i buczyn na 
skarpie rynny polodowcowej, przylegającej do brzegu jeziora Bukowiec,  

użytek ekologiczny „Tatarakowe Jeziorko” – zlokalizowany we wschodniej 
części miasta w okolicy ul. Wiejskiej, o potencjalnym celu ochrony 
śródpolnego oczka wodnego z otwartym lustrem wody wraz ze 
zbiorowiskami roślinności; użytek ekologiczny „Grądek” – zlokalizowany po 
wschodniej stronie rzeki Regi w południowo-zachodniej części miasta, o 
potencjalnym celu ochrony ekosystemu bagiennego o znaczeniu 
biocenotycznym, hydrologicznym i krajobrazowym; 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bukowiec” – usytuowany w 
południowej części miasta, o potencjalnym celu ochrony obszaru o 
wyjątkowych walorach estetycznych i rekreacyjnych, obejmującego części 
doliny Regi, jezioro Bukowiec i przyległy kompleks leśny.  

Rozwój turystyki Plan ochrony środowiska gmin, 
Strategie rozwoju gmin, Plan 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa zachodniopomorskiego 

Na terenie obszarów intensywnego rozwoju turystycznego, w ramach 
rozwijania potencjału turystycznego i uzdrowiskowego,  powstawać będą 
zwiększone ilości ścieków komunalnych oraz odpadów. Również zwiększą 
się pobory wód powierzchniowych, jak i podziemnych 

Wszystkie 
powiaty i gminy 
w zlewni 

A – Obszar 
Przymorski 

JCWPd 8 
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Tabela III. 3. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Regi wynikające z opracowań merytorycznych. 

Uwarunkowania środowiskowe 
dla spełnienia założonych celów 

RDW 

Planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał 

Charakterystyki 
komponentów środowiska, 

stanowiące powód 
ograniczeń narzuconych 

przez parametry 
środowiskowe dla 
założonych celów 

Sprzeczne 
założenia/ 

konflikty na 
styku 

dokumentów 

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

Przerwanie ciągłości 
morfologicznej rzek, poprzez jej 
zabudowę uważa się za działanie 
najgroźniejsze dla organizmów 
wodnych. Za organizmy 
bezpośrednio wrażliwe uznano 
ryby, dla których ciągłość 
morfologiczna ma kluczowe 
znaczenie, a spełnienie wymagań 
zachowania ich migracji umożliwi 
poprawę stanu pozostałych 
elementów biotycznych. W celu 
stworzenia warunków migracji dla 
ryb diadromicznych, dla których 
ciągłość morfologiczna jest 
niezbędna do egzystencji, 
proponuje się ustalić warunki 
minimalnej drożności, jakie muszą 
spełniać urządzenia dla migracji 
ryb, w zależności od ich 
predyspozycji. 

W powyższym opracowaniu 
zidentyfikowano m.in.  potrzeby  
zachowania  ciągłości 
morfologicznej  rzek  lub  ich  
odcinków  w kontekście 
osiągnięcia dobrego 
stanu/potencjału wód w 
odniesieniu do ryb 
diadromicznych, 

Zakres działań w dorzeczu likwidujących braki ciągłości morfologicznej w zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału JCWP: 

W opracowaniu wskazano Regę jako rzekę szczególnie istotną dla zachowania ciągłości morfologicznej na 
odcinku od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice (km 0,0 – 49,5) PLRW60001942799, 
PLRW60001942993 z wymaganiem zachowania ciągłości morfologicznej spełniającej potrzeby migracji 
łososia (tym samym spełniając potrzeby pozostałych gatunków oprócz jesiotra). Jednocześnie Rega (na 
odcinku od km biegu 0,0 do 49,5) wraz z dolnym biegiem Mołstowej PLRW6000194289 na odcinku od ujścia 
do Regi do ujścia Czernicy (km biegu 0,0 – 32,39) została uznana za rzekę istotną dla zachowania ciągłości 
morfologicznej również z wymaganiem zachowania ciągłości morfologicznej spełniającej potrzeby migracji 
łososia. 

Uzasadnieniem takiej kwalifikacji jest fakt, że dawniej były w Redze i Mołstowej liczne tarliska łososia i troci. 
W zlewni Regi zachowały się także nieliczne pozostałości populacji certy. Występuje w niej także minóg 
rzeczny. Dokładna lokalizacja tarlisk obu gatunków jest nieznana. Do Regi stale wstępuje na tarło liczna 
populacja troci oraz, po udanej restytucji, łososia. Uzasadnieniem dla Mołstowej są występujące w tej rzece 
aktualnie tarliska diadromicznych łososiowatych. 

 

Działania w zakresie udrożnienia cieków w zlewni Regi zostały już wprowadzone w Rozporządzeniu nr 
3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w 
sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

n/d  n/d 

Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni 
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RDW 
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środowiskowe dla 
założonych celów 

Sprzeczne 
założenia/ 

konflikty na 
styku 

dokumentów 

Określenie szczególnych działań 
dla poprawy stanu oraz działań 
prowadzących do 
zminimalizowania presji 
zidentyfikowanych w zlewniach 
jezior i zbiorników wodnych.  
Działania  te  stanowić będą  
podstawę  dla  formułowania  
warunków  i  ograniczeń 
korzystania z zasobów 
wytypowanych jezior lub 
zbiorników wodnych.  Dzięki  
wprowadzonym  w ramach  
warunków  korzystania  z  wód  
regionu  i  wód  zlewni zakazom,  
nakazom  i  ograniczeniom  w 
zakresie  odprowadzania  ścieków,  
poborów  i  in., możliwa  będzie 
odbudowa  ekosystemów  
wodnych,  które uległy  
zdegradowaniu poprzez 
niewłaściwą eksploatację zasobów 
wodnych. 

Jezioro Brzeźno 

Należy do obszaru chronionego Natura 2000. Do zbiornika dopływają dwa cieki: Brzeźnica i Brzeźnicka 
Węgorza PLRW600025424699. Odpływ zasila Jezioro Żabickie. Kształt misy nieregularny, wydłużony. 
Zlewnia bezpośrednia składa się głównie z obszarów leśnych. W północnej części jeziora znajduje się wieś 
Brzeźniak. Brzegi są nieprzekształcone, łatwo dostępne, o zróżnicowanym nachyleniu. Wysokość skarp 
dochodzi do 4 m. Wokół zbiornika zachowany naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień, zakrzewień, 
terenów podmokłych oraz lasów łęgowych. Roślinność podwodna występuje obficie. Obserwowane są 
niewielkie, regularne zmiany poziomu wód (1-2 razy w roku). Zjawisko to związane jest ze zmianami pór 
roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Brak danych pozwala orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora winien być dobry. Znaczne 
ładunki azotu pochodzą nie tylko ze zlewni o charakterze rolnym ale również ze spływu powierzchniowego z 
lasów. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych w zlewni bezpośredniej, konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują 
się w zlewni bezpośredniej szczelnych płyt do przechowywania obornika, z których odcieki w całości są 
odprowadzane do szczelnych zbiorników. Dodatkowo w obszarach leśnych w zlewni bezpośredniej 
wprowadzić takie formy ochrony lasu by nie powodować transportu materii organicznej do jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności) oraz uchwalenie docelowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 m od 
brzegów jeziora. Dodatkowo utrzymanie w stanie aktualnym pasa zadrzewień i zakrzaczeń jako dobrego 
bufora pomiędzy obszarami rolnymi. 

Jezioro znajduje się na obszarze Natura 2000 – PLB320008 „Ostoja Ińska” oraz PLH320002 „Brzeźnicka 
Węgorza”. 

Jezioro Bucierz 

Do jeziora dopływa rzeka Ostrowitnica PLRW600025424699 (która wypływa z jeziora Ostrowiec), natomiast 
odpływ Jeziora Bucierz zasila Jezioro Czaple. Kształt misy - nieregularny, wydłużony. Zlewnia bezpośrednia 
składa się głównie z obszarów leśnych. W północnej części jeziora znajduje się wieś Oleszno. Brzegi są 
nieprzekształcone, łatwo dostępne, o zróżnicowanym nachyleniu (50% stromych, 50% łagodnych). Wysokość 
skarp dochodzi do 15 m. Wokół zbiornika zachowany naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień. Brak 
danych dotyczących roślinności podwodnej. Trzcinowiska porastają linię brzegową akwenu w 80%. W 

n/d nie 
stwierdzono 
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styku 

dokumentów 

jeziorze nie zaobserwowano zmian poziomu wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków na danym obszarze - miejscowość Oleszno. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, dodatkowo w obszarach 
leśnych w zlewni bezpośredniej wprowadzić takie formy ochrony lasu by nie powodować transportu materii 
organicznej do jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: utrzymanie w stanie aktualnym pasa 
zadrzewień jako dobrego bufora pomiędzy obszarami rolnymi. Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro nie znajduje się na obszarze Natura 2000. Sąsiaduje od strony północno-zachodniej z „Ostoja Ińską” 
PLB320008 

Jezioro Bystrzyno Małe 

Akwen objęty jest ochroną jako użytek ekologiczny. Charakteryzuje się wydłużonym kształtem misy jeziornej 
na osi północ-południe. Brzegi są nieprzekształcone, trudno dostępne o zróżnicowanym nachyleniu. 
Otoczenie jeziora stanowią głównie grunty orne – na zachodnim i południowym brzegu, natomiast lasy 
dominują w części północno-wschodniej. Naturalna strefa buforowa w postaci zadrzewień i obszarów 
podmokłych (bagna) - zachowana. Linia brzegowa obficie porośnięta trzciną. Roślinność podwodna nie 
wstępuje. W okresie letnim obserwowano spadek poziomu wód (nawet do 0,5 m) spowodowany wysokimi 
temperaturami. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Brak danych pozwala 
orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora winien być dobry, podobnie jak sąsiedniego 
(oceniane) Bystrzyno Wielkie. 

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym 
obszarze z względu na brak kanalizacji w Bystrzynce i Białym Zdroju, wysoką podatność zbiornika na 
degradację i potencjalny dopływ ścieków komunalnych i gnojowicy z pobliskich gospodarstw rolnych.  

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, 
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ograniczenie nawożenia wszystkimi bądź wybranymi rodzajami nawozów w zlewni bezpośredniej. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności) oraz uchwalenie 
docelowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazującego sposób zagospodarowania 
otoczenia zbiornika i jego ochronę. 

Jezioro znajduje się w obszarze Natura 2000 – PLH320061 „Bystrzyno” oraz od południa graniczy z obszarem 
PLH320049 „Dorzecze Regi”. 

Jezioro Bystrzyno Wielkie 

Zbiornik polimiktyczny, położony na Wysoczyźnie Łobeskiej. Jest to jezioro przepływowe, zasilane przez ciek 
odprowadzający wodę ze stawu rybnego, znajdującego się na południowy-zachód od zbiornika. W rejon 
północno-wschodni okresowo odprowadzane są wody z lokalnej podmokłości położonej na północ od wsi 
Nielep. Odpływ z jeziora zasila rzekę Regę. W zlewni przeważają tereny leśne i rolnicze. Linia brzegowa jest 
słabo rozwinięta. Brzegi mają charakter naturalny, w zależności od miejsca charakteryzują się różną 
wysokością i dostępnością. Wokół jeziora występuje obfite trzcinowisko. Roślinność podwodna – obecna. W 
sezonie letnim, w czasie suszy obserwowane są zmiany poziomu zwierciadła wody o ok. 0,5 m.  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki utrzymania dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie 
warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na dużą podatność zbiornika na degradację 
oraz brak kanalizacji w sąsiadujących z jeziorem miejscowościach. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności), uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego ochronę terenów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. 
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Jezioro znajduje się w obszarze Natura 2000 – PLH320061 „Bystrzyno” oraz od południa graniczy z obszarem 
PLH320049 „Dorzecze Regi”. 

Jezioro Czaple 

Akwen położony na obszarze Natura 2000 – Ostoja Ińska. Do zbiornika dopływa bezimienny ciek 
wypływający z jeziora Bucierz. Wypływ stanowi natomiast ciek o nazwie Brzeźnicka Węgorza 
PLRW600025424699. Kształt misy jeziornej mocno wydłużony. Otoczenie akwenu stanowią głównie lasy. 
Brzegi są nieprzekształcone, łatwo dostępne, o zróżnicowanym nachyleniu. Orientacyjna wysokość skarp 
dochodzi do 30 m. Wokół jeziora zachowany jest naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień. Około 70% 
linii brzegowej porośnięte jest trzciną. Brak danych dotyczących roślinności podwodnej. Nie zaobserwowano 
zmian poziomu wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
brak zabudowy w otoczeniu jeziora. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, dodatkowo w obszarach 
leśnych w zlewni bezpośredniej wprowadzić takie formy ochrony lasu by nie powodować transportu materii 
organicznej do jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: utrzymanie w stanie aktualnym pasa 
zadrzewień jako dobrego bufora pomiędzy obszarami rolnymi. Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 – PLB320008 Ostoja Ińska. 

Jezioro Dłusko 

Akwen położony na obszarze chronionym Natura 2000. Charakteryzuje się wydłużonym na osi północ-
południe kształtem misy jeziornej. Brzegi są nieprzekształcone, trudno dostępne o dużym nachyleniu. 
Wysokość skarp dochodzi w niektórych miejscach do 7 m. Otoczenie jeziora stanowią głównie lasy – w 
południowej części zbiornika, natomiast grunty rolne otaczają północny brzeg jeziora. Naturalna strefa 
buforowa w postaci zadrzewień, zakrzewień, lasów łęgowych i obszarów podmokłych - zachowana. 
Roślinność podwodna wstępuje obficie. Sezonowo obserwowane są niewielkie zmiany poziomy wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Brak danych pozwala 
orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora winien być dobry. Znaczne ładunki azotu pochodzą 
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nie tylko ze zlewni o charakterze rolnym ale również ze spływu powierzchniowego z lasów. 

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym 
obszarze szczególnie z terenów rekreacyjnych (zabudowa wypoczynkowa znajduje się w odległości 30 
metrów od brzegu zbiornika). 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  w zlewni bezpośredniej, konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa 
znajdują się w zlewni bezpośredniej szczelnych płyt do przechowywania obornika, z których odcieki w 
całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. Dodatkowo w obszarach leśnych w zlewni bezpośredniej 
wprowadzić takie formy ochrony lasu by nie powodować transportu materii organicznej do jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności) oraz uchwalenie docelowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiająca dalszą rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 
m od brzegów jeziora. Ponadto utrzymanie w stanie aktualnym pasa zadrzewień i zakrzaczeń jako dobrego 
bufora pomiędzy obszarami rolnymi. 

Jezioro znajduje się na obszarze Natura 2000 – PLB320008 „Ostoja Ińska” a od południa graniczy z obszarem 
PLH320067 „Pojezierze Ińskie” 

Jezioro Dołgie 

Ze zbiornika w jego północnej części wypływa ciek Stara Rega PLRW600025422919. Kształt misy jeziornej 
mocno wydłużony. Zbiornik otoczony przez pola uprawne i lasy. Brzegi nieprzekształcone, łatwo dostępne, o 
zróżnicowanym nachyleniu. Orientacyjna wysokość skarp do 30 cm. Wokół jeziora zachowany naturalny 
bufor ochronny w postaci zadrzewień. Około 85% linii brzegowej porośnięte jest trzciną. Występuje 
roślinność podwodna. Nie zaobserwowano zmian poziomu wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Brak danych pozwala 
orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora może być umiarkowany lub nawet słaby. Jeziora 
sąsiednie (Zarańskie, Gęgnowskie Wielkie) o podobnej zlewni mają stan zły lub słaby. 

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym 
obszarze z względu na brak kanalizacji.  

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
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ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro nie znajduje się na obszarze Natura 2000. 

Jezioro Gęgnowskie Wielkie 

Płytkie jezioro polimiktyczne położone na Pojezierzu Drawskim. Akwen znajduje się w strefie chronionego 
krajobrazu – Pojezierze Drawskie. Przez zbiornik przepływa Stara Rega PLRW600025422919 (poprzez 
dopływ z jeziora Będargowo). Oprócz tego jezioro zasilane jest wodami z rowów melioracyjnych oraz 
dopływem z Jeziora Gęgnowskiego Małego. Otoczenie jeziora stanowią grunty rolnicze, ugory oraz tereny 
leśne. Zbiornik otoczony jest naturalnymi strefami buforowymi w postaci zadrzewień. Linia brzegowa - 
urozmaicona, na jeziorze występują trzy wyspy. Brzegi są łatwo dostępne, łagodnie nachylone, mają 
charakter naturalny. Około 80% linii brzegowej pokryte jest trzcinowiskiem. Dane pochodzące z 
Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec sp. z.o.o. wskazują że na jeziorze znajdują się zapory. Nie 
zaobserwowano na nim zmian poziomu wody.  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków w zlewni bezpośredniej ze względu na brak kanalizacji we 
wsi Nętno oraz ekstremalną podatność jeziora na degradację.  

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro nie jest włączone do obszaru Natura 2000 – od strony wschodniej sąsiaduje z PLB320019 „Ostoja 
Drawska” 
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Jezioro Kleckie 

Jezioro położone na Wysoczyźnie Łobeskiej. Jest to zbiornik odpływowy, którego wody zasilają rzekę Regę. 
Dochodzą do niego małe cieki oraz dopływy z rowów melioracyjnych. Jest to jezioro stratyfikowane. W 
otoczeniu zbiornika dominują tereny leśne i rolnicze. Linia brzegowa jest urozmaicona. Brzegi są 
nieprzekształcone, strome o wysokości skarp 5-6 m, od strony Brzeźna są niedostępne. Wokół jeziora 
zachowane są naturalne strefy buforowe w postaci lasów i terenów podmokłych. Trzcinowiska i roślinność 
podwodna – występują w ograniczonym zakresie. Na zbiorniku nie zaobserwowano zmian poziomu wody. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki utrzymania dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie 
warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na podatność jeziora na degradację. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro nie znajduje się w obszarze Natura 2000.  

Jezioro Klępnickie 

Jezioro przepływowe – od północnej strony zasilane ciekiem Klępnica PLRW6000174232, natomiast odpływ 
stanowi rzeka Mołstowa PLRW60001742829, która jest prawobrzeżnym dopływem Regi. Akwen 
charakteryzuje się misą o nieregularnym kształcie bardzo wydłużoną na osi północ-południe. Zbiornik 
otoczony jest głównie przez lasy. Na południowo-zachodnim brzegu znajduje się wieś Klępnica. Brzegi 
nieprzekształcone, łatwo dostępne, o łagodnym nachyleniu (nie ma skarp). Wokół akwenu zachowany 
naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień, zakrzewień, terenów podmokłych i lasów łęgowych. Brzegi 
porośnięte trzciną. Występuje roślinność podwodna. Sezonowo obserwuje się niewielkie zmiany poziomu 
wód w jeziorze. Zjawisko to związane z naturalnymi zmianami zachodzącymi w ciągu roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki utrzymania dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie 
warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na brak kanalizacji w miejscowościach 
sąsiadujących z jeziorem oraz dużą podatność zbiornika na degradację. 
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W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności), uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, 
w którym ujęte zostaną przepisy dotyczące zabudowy brzegu oraz sposób jego ochrony. 

Jezioro nie znajduje się w obszarze Natura 2000 – po stronie wschodniej znajduje się PLH320049 „Dorzecze 
Regi” 

Jezioro Mielno 

Przez ten zbiornik przepływa rzeka Ukleja PLRW60002542655, która wypływa z Jeziora Woświn 
znajdującego się w bliskim sąsiedztwie akwenu Mielno. Jezioro znajduje się na terenie Ińskiego Parku 
Krajobrazowego. Zbiornik ten charakteryzuje się nieregularnym kształtem misy jeziornej. Otoczone jest 
głównie polami uprawnymi. W części północno-wschodniej położona jest wieś Mielno. Brzegi są 
nieprzekształcone, łatwo dostępne, o łagodnym nachyleniu. Wokół zachowany jest naturalny bufor ochronny 
w postaci zadrzewień, zakrzewień, terenów podmokłych i lasów łęgowych. Brzegi porośnięte są trzciną. 
Roślinność podwodna występuje średnio obficie. Regularnie obserwowane są zmiany poziomu wód w 
zbiorniku spowodowane zmianami pór roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Brak danych pozwala 
orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora winien być jedynie umiarkowany (jest zasilany 
wodami jeziora Woświn). Znaczne ładunki azotu pochodzą głównie ze zlewni o charakterze rolnym. 

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym 
obszarze szczególnie z terenów rekreacyjnych.  

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
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dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności) oraz uchwalenie docelowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiająca dalszą rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 
m od brzegów jeziora. 

Jezioro znajduje się na obszarze Natura 2000 – PLB320008 „Ostoja Ińska” 

Jezioro Okrzeja 

Zbiornik ten znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Okrzeja jest jeziorem polimiktycznym, przez 
które przepływa rzeka Ukleja PLRW60002542655. Ciek ten płynący z jeziora Mielno wpada do Okrzei przy 
wschodnim brzegu, a wypływa w północno-wschodniej zatoce szerokim i wyraźnym korytem. Jest płytkim 
zbiornikiem położonym w obniżeniu terenu. Misa jeziorna ma nieregularny kształt, wydłużony w kierunku 
południkowym. Zbiornik otoczony jest głównie przez pola uprawne i lasy. Brzegi - nieprzekształcone o 
zróżnicowanym nachyleniu. Zachowana naturalna strefa buforowa składa się z zadrzewień, zakrzewień, 
terenów podmokłych i lasów łęgowych. Brzegi porośnięte trzciną. W jeziorze występuje roślinność 
podwodna. Regularnie obserwowane są zmiany poziomu wód w zbiorniku spowodowane zmianami pór roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
brak zabudowań w bliskim sąsiedztwie jeziora mimo tego winno się zaostrzyć warunki odprowadzania 
ścieków z miejscowości usytuowanych wzdłuż dopływu rzeki Uklei jak Mieszewo i Zwierzynek. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej, konieczność posiadania przez 
hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: uchwalenie docelowego planu miejscowego 
z wyraźnym wskazaniem na ograniczenia w zabudowie rekreacyjnej w strefie buforowej 100 m od brzegu 
jeziora. 

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 – PLB320008 „Ostoja Ińska” oraz w obszarze PLH320049 
„Dorzecze Regi”. 

Jezioro Oparzno 

Płytkie jezioro polimiktyczne zlokalizowane na Wysoczyźnie Łobeskiej. Jest to zbiornik odpływowy, z którego 
wypływa ciek zasilający rzekę Regę PLRW6000174218. Tereny otaczające jezioro to przede wszystkim 
obszary rolne i lasy liściaste. Brzegi mają charakter naturalny, są łagodnie nachylone. Wokół jeziora 
zachowane są naturalne strefy buforowe w postaci zadrzewień i terenów podmokłych. W jeziorze występują 
obfite trzcinowiska, nie stwierdzono obecności roślinności podwodnej. Co roku, regularnie w okresie letnim 
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obserwowane jest niewielkie obniżenie poziomu wody, które może być powiązane z funkcjonowaniem studni 
głębinowych. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków w zlewni bezpośredniej ze względu na ekstremalną 
podatność zbiornika na degradację. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej.  

W zakresie poborów wody: zakaz lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych ujmujących warstwy 
wodonośne zasilające jezioro oraz ograniczenie wielkości poborów wód podziemnych z ujęć wód 
eksploatujących warstwy wodonośne zasilające zbiornik wodny. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności), uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uniemożliwiającego rekreacyjną zabudowę w strefie 
buforowej 100 m od jeziora. 

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 – PLH320049 „Dorzecze Regi” 

Jezioro Ostrowiec 

Akwen położony na obszarze Natura 2000 – Ostoja Ińska. Przez zbiornik przepływa rzeka Ostrowitnica 
PLRW600025424699. Kształt misy jeziornej -nieregularny. Akwen otoczony głównie przez lasy. Brzegi są 
nieprzekształcone, łatwo dostępne o łagodnym nachyleniu. Wokół jeziora zachowany jest naturalny bufor 
ochronny w postaci zadrzewień. W 90% linia brzegowa porośnięta jest przez trzcinę. Brak danych na temat 
występowania roślinności podwodnej. Nie zaobserwowano zmian poziomu wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na bardzo dużą podatność na 
degradację zbiornika. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, dodatkowo w obszarach 
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leśnych w zlewni bezpośredniej wprowadzić takie formy ochrony lasu by nie powodować transportu materii 
organicznej do jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: zmiana w istniejącym planie 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiająca zabudowę rekreacyjną w strefie buforowej 100 m od 
brzegu jeziora. Utrzymanie w stanie aktualnym pasa zadrzewień i zakrzaczeń jako dobrego bufora pomiędzy 
obszarami rolnymi. Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 
roślinności). 

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 - PLB320008 „Ostoja Ińska” i PLH320023 „Jezioro Lubie i 
Dolina Drawy”  

Jezioro Przytonko 

Należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu. Akwen jest zbiornikiem bezodpływowym. Kształt misy - 
nieregularny, wydłużony. Jezioro otoczone jest głównie przez pola uprawne, tylko w północno-wschodniej 
części znajdują się lasy. Brzegi nieprzekształcone, łatwo dostępne, o łagodnym nachyleniu. Skarpy nie 
występują. Wokół zbiornika zachowany naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień, zakrzewień, 
terenów podmokłych, oraz lasów łęgowych. Roślinność podwodna występuje obficie. Obserwowane są 
incydentalne zmiany poziomu wód (1-2 razy w roku). Zjawisko to związane jest z warunkami pogodowymi. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki utrzymania dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie 
warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na brak kanalizacji w miejscowościach 
sąsiadujących z jeziorem oraz podatność zbiornika na degradację. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej, zakaz stosowania nawożenia 
wszystkimi rodzajami nawozów w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro znajduje się w obszarze Natura 2000 - PLB 320015 Ostoja Drawska.  
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Jezioro Resko Górne 

Akwen znajduje się na obszarze Natura 2000 – Ostoja Drawska. Odpływ z Jeziora Resko Górne uchodzi do 
rzeki Regi. Kształt misy jeziornej -nieregularny. Zbiornik otoczony przez pola uprawne i lasy. Brzegi 
nieprzekształcone, 
o zróżnicowanym nachyleniu. Orientacyjna wysokość skarp do 20 m. Wokół jeziora zachowany naturalny 
bufor ochronny w postaci zadrzewień i zakrzewień. Roślinność podwodna występuje bardzo obficie w 
przybrzeżnej strefie zbiornika. Nie zaobserwowano zmian poziomu wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Praktycznie w bliższej perspektywie 5 lat jest 
to niemożliwe. Zabieg rekultywacji jest konieczny (tylko chlorofil wskazuje na klasę V). Obecnie można 
jedynie zintensyfikować działania ochronne i utrzymać dobrą jakość wody pod względem sanitarnym.  

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków w zlewni 
bezpośredniej ze względu na brak kanalizacji oraz możliwość bezpośredniego zrzutu ścieków do rowów 
zasilających jezioro (Stare Resko) 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej.  

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności), uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie 
buforowej 100 m od jeziora. 

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 – PLB320019 „Ostoja Drawska” a od strony zachodniej 
graniczy z PLH320049 Dorzecze Regi. 

Jezioro Sambórz Duży (Sielsko) 

Akwen znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Kształt misy - nieregularny. Na północy zbiornik 
otoczony jest przez lasy, natomiast na południu dominują pola uprawne. W niedalekim sąsiedztwie akwenu 
położona jest wieś Sielsko. Brzegi nieprzekształcone, o zróżnicowanym nachyleniu. Wokół jeziora zachowany 
naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień, zakrzewień, terenów podmokłych, oraz lasów łęgowych. 
Roślinność podwodna występuje. Obserwowane są również bobry, ale nie przekształcają one brzegów w 
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istotny sposób. Obserwowano regularne zmiany poziomu wody wynikające ze zmian pór roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Brak danych pozwala 
orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora winien być dobry. Znaczne ładunki azotu pochodzą 
głównie ze zlewni o charakterze rolnym. 

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym 
obszarze szczególnie ze wsi Sielsko, które nie jest skanalizowane. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej, konieczność posiadania przez 
hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej szczelnych płyt do przechowywania 
obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników.  

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności) oraz uchwalenie docelowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiająca dalszą rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 
m od brzegów jeziora. 

Jezioro znajduje się na obszarze Natura 2000 - PLB320008 „Ostoja Ińska”. 

Jezioro Węgorzyno 

Akwen znajduje się na obszarze Natura 2000. Jest to zbiornik bezodpływowy. Kształt misy jeziornej - 
nieregularny, wydłużony na osi zachód-wschód. Brzegi nieprzekształcone, łatwo dostępne o łagodnym 
nachyleniu. Wysokość skarp dochodzi do 2 metrów. Wokół jeziora zachowany jest naturalny bufor ochronny 
w postaci zadrzewień, zakrzewień, terenów podmokłych i lasów łęgowych. Roślinność podwodna mało 
obfita. Na jeziorze zaobserwowano regularnie występujące zmiany poziomu wód (raz w roku). Zjawisko to 
spowodowane jest zmianami pór roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków w zlewni bezpośredniej ze względu dużą podatność jeziora 
na degradację oraz korzystanie ze zbiorników bezodpływowych w sąsiadujących ze zbiornikiem terenach 
rekreacyjnych.  

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
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ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej.  

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, 
uchwalenie docelowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego przepisy odnośnie 
zagospodarowania strefy brzegowej zbiornika, ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i 
niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 - PLB320008 - Ostoja Ińska 

Jezioro Woświn 

Akwen znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Jest zbiornikiem przepływowym. Dopływy 
położone w południowej części jeziora i są to: rzeka Ukleja PLRW60002542655, oraz Dopływ spod Wielenia. 
Natomiast odpływ stanowi rzeka Ukleja. Kształt misy jeziornej - nieregularny, wydłużony. Akwen otoczony 
jest głównie przez pola uprawne, tylko w części południowo-zachodniej znajdują się obszary leśne. Brzegi 
nieprzekształcone, łatwo dostępne, o stromym nachyleniu. Wysokość skarp dochodzi do około 2 m. Wokół 
jeziora zachowany jest naturalny bufor ochronny w postaci zadrzewień, zakrzewień, terenów podmokłych i 
lasów łęgowych. Roślinność podwodna - miejscami obfita. W jeziorze incydentalnie obserwowane są 
sezonowe zmiany poziomu wód, które mogą dojść nawet do 2,5 m.  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze szczególnie z obszarów rekreacyjnych. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, praktyk rolniczych na 
obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania przez hodowców, 
których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do przechowywania 
obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. zakaz lub ograniczenie 
rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej.  

W zakresie poborów wody: zakaz lokalizowania nowych ujęć wody na cieku zasilającym jezioro, ograniczenie 
lub zakaz lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych ujmujących warstwy wodonośne zasilające jezioro z 
powodu znacznych wahań poziomu wód dochodzących do 2,5 metra. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: uchwalenie docelowego planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego z wyraźnym wskazaniem na ograniczenia w zabudowie rekreacyjnej w 
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strefie buforowej 100 m od brzegu jeziora.  

Jezioro jest włączone do obszaru Natura 2000 - PLB320008 „Ostoja Ińska”. 

Jezioro Zajezierze (Przytońskie) 

Jest zbiornikiem odpływowym – z zachodniego brzegu wypływa struga Krzeszna Dopływ z jez. Przytoń 
PLRW60001742452 biegnąca w kierunku jeziora Przytoń. Kształt misy jest nieregularny, nieco wydłużony na 
osi zachód-wschód. Otocznie akwenu stanowią lasy (od południa), oraz pola uprawne. Nad północnym 
brzegiem Zajezierza leży wieś Przytoń. Brzegi są nieprzekształcone, łatwo dostępne o łagodnym nachyleniu, 
w wielu miejscach porośnięte trzciną. Skarpy nie przekraczają wysokości 1 metra. Wokół jeziora zachowana 
jest naturalna strefa buforowa w postaci zadrzewień, zakrzewień, terenów podmokłych, oraz lasów 
łęgowych. Roślinność podwodna występuje obficie. W jeziorze zaobserwowano nieznaczne zmiany poziomu 
wód (1 do 2 razy w roku). Brak danych na temat przyczyn tego zjawiska. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: 
zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na brak kanalizacji w ośrodkach 
wypoczynkowych, które znajdują się nad brzegiem jeziora. Zbiornik może być zagrożone nielegalnymi 
zrzutami ścieków 
a zasilanie wodami powierzchniowymi jest z obszaru zlewni nieskanalizowanej. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w pasie ochronnym stanowiącym pas o szerokości 100 m. 
Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej 
szczelnych płyt do przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych 
zbiorników. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: utrzymanie w stanie aktualnym pasa 
zadrzewień i zakrzaczeń jako dobrego bufora pomiędzy obszarami rolnymi oraz uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w którym zaznaczy się ochronę roślinności buforowej jeziora oraz 
zasad uniemożliwiających dalszą zabudowę rekreacyjną w strefie buforowej 100 m od jeziora. 

Jezioro znajduje się w obszarze Natura 2000 – PLB320008 „Ostoja Ińska”, od strony wschodniej sąsiaduje z 
PLH320049 „Dorzecze Regi”. 

Jezioro Zarańsko 

Znajduje się ono w zlewni Starej Regi PLRW600025422919, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
"Pojezierze Drawskie". Charakteryzuje się nieregularnym kształtem misy jeziornej. Brzegi nieprzekształcone, 
łatwo dostępne o łagodnym nachyleniu. Otoczenie jeziora stanowią głównie grunty orne. Naturalna strefa 
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buforowa w postaci zadrzewień - zachowana. 75% linii brzegowej porośnięte jest trzciną. Roślinność 
podwodna wstępuje obficie. W jeziorze nie zaobserwowano zmian poziomu wód. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Praktycznie w bliższej perspektywie 5 lat jest 
to niemożliwe. Zabieg rekultywacji jest konieczny (tylko chlorofil wskazuje na klasę V). Obecnie można 
jedynie zintensyfikować działania ochronne i utrzymać dobrą jakość wody pod względem sanitarnym.  

W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków w zlewni 
bezpośredniej ze względu na brak kanalizacji w miejscowości Żółcin oraz podatność zbiornika na degradację.  

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, konieczność posiadania 
przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w zlewni bezpośredniej jeziora szczelnych płyt do 
przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników, zakaz lub 
ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w zlewni bezpośredniej.  

 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o 
szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, ochrona 
strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności). 

Jezioro nie jest włączone do obszaru Natura 2000 – od wchodu graniczy z PLB320019 „Ostoja Drawska”. 

Jezioro Żabickie 

Akwen znajduje się na obszarze Natura 2000. Przez zbiornik przepływa rzeka Brzeźnicka Węgorza 
PLRW600025424699. Kształt misy - nieregularny. Otocznie akwenu stanowią głównie obszary leśne. Jezioro 
położone jest między wsiami Brzeźniak (na zachód od jeziora) oraz Zbrojewo (na wschód od jeziora). Brzegi 
są nieprzekształcone, łatwo dostępne o łagodnym nachyleniu, w umiarkowanym stopniu porośnięte trzciną. 
Skarpy nie przekraczają wysokości 2 metrów. Wokół jeziora zachowana jest naturalna strefa buforowa w 
postaci zadrzewień, terenów podmokłych, oraz lasów łęgowych. Roślinność podwodna - obecna. W jeziorze 
zaobserwowano nieznaczne zmiany poziomu wód. Proces ten powtarza się regularnie i związany jest ze 
zmianami pór roku. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Warunki osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Brak danych pozwala 
orientacyjnie wskazać, że stan ekologiczny tego jeziora winien być dobry. Znaczne ładunki azotu pochodzą 
nie tylko ze zlewni o charakterze rolnym ale również ze spływu powierzchniowego z lasów. 
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W zakresie gospodarki ściekowej w zlewni: zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym 
obszarze szczególnie z terenów rekreacyjnych. 

W zakresie rolniczego gospodarowania w zlewni: obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych  na obszarach użytkowanych rolniczo w pasie ochronnym stanowiącym pas o szerokości 100 m. 
Dodatkowo w obszarach leśnych w zlewni bezpośredniej wprowadzić takie formy ochrony lasu by nie 
powodować transportu materii organicznej do jeziora. 

W zakresie użytkowania zasobów jeziora innego niż pobór wody i zrzutu ścieków: ograniczenie 
wędkarskiego użytkowania jeziora, zwłaszcza wędkowania z zanęcaniem ryb. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora: ochrona strefy brzegowej (zapobieganie 
dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej roślinności) oraz zmiana w istniejącym planie zagospodarowania 
przestrzennego uniemożliwiająca dalsza zabudowę rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. 
Ponadto utrzymanie w stanie aktualnym pasa zadrzewień jako dobrego bufora pomiędzy obszarami rolnymi.  

Jezioro znajduje się na obszarze Natura 2000 – PLB320008 „Ostoja Ińska” oraz PLH320002 „Brzeźnicka 
Węgorza”. 

 

Zbiornik Likowo 

Zbiornik Likowo PLRW60002042739 jest przepływowym zbiornikiem zaporowym, na Redze, o rzędnych 
piętrzenia: nadzwyczajny PP 29,65 m n.p.m., Max PP 29,60 m n.p.m., NPP 29,60 m n.p.m., Min PE 29,40 m 
n.p.m. Powierzchnia zbiornika przy NPP równa jest 100 ha, a objętość 1,41 mln m3. Powierzchnia zlewni 
całkowitej zbiornika Likowo równa jest 1739,9 km2, a długość linii brzegowej 6,9 km. 

Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Zbiornik Rejowice 

Zbiornik Rejowice PLRW6000042759 jest przepływowym zbiornikiem zaporowym na Redze, o piętrzeniu do 
rzędnych: 22,30 m n.p.m. - nadzwyczajny PP, 22,08 m n.p.m. - Max PP, 22,00 m n.p.m. – NPP, 21,60 m n.p.m. - 
Min PE. Powierzchnia zbiornika przy NPP wynosi 200 ha, a objętość 4,6 mln m3. Powierzchnia zlewni 
całkowitej równa jest 2019,6 km2, a długość linii brzegowej zbiornika 23,7 km. 

Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych  

Obszar bilansowy „zlewnia rzeki 
Regi” znajduje się w JCWPd nr 8, 
gdzie w czwartorzędzie występuje 

Dla zlewni Regi nie ustalano zasobów perspektywicznych, bowiem obszar ten posiada udokumentowane 
zasoby dyspozycyjne. Zasoby te zostały ustalone  i zatwierdzone decyzją MOŚZNiL z dnia 10.01.1997 r.   
(znak: KDH2/013/6022/97).  Według dokumentacji hydrogeologicznej  stanowiącej podstawę ustalenia 

 n/d 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 
190 

Uwarunkowania środowiskowe 
dla spełnienia założonych celów 

RDW 

Planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał 

Charakterystyki 
komponentów środowiska, 

stanowiące powód 
ograniczeń narzuconych 

przez parametry 
środowiskowe dla 
założonych celów 

Sprzeczne 
założenia/ 

konflikty na 
styku 

dokumentów 

jeden lub dwa poziomy 
wodonośne. W części północnej, 
oprócz pietra czwartorzędowego, 
występuje piętro kredowe, w 
którym wody słodkie lub zasolone 
występują niekiedy w łączności 
hydraulicznej z wodami piętra 
czwartorzędowego. Wody w 
kredzie występują w 
szczelinowych utworach 
węglanowych. W środkowej i 
południowej części obszaru 
występuje jurajskie piętro 
wodonośne, w piaskach i 
piaskowcach, lokalnie wody tego 
pietra występują w łączności z 
dolnym poziomem 
czwartorzędowym 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych (Bilans wodnogospodarczy zlewni Regi i Przymorza, część I 
„Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Regi i Przymorza” – 
HYDROCONSULT Sp. z o.o. Warszawa, Oddział w Poznaniu,1996) zasoby dyspozycyjne Qd dla całego obszaru 
bilansowego o powierzchni 2 860 km2  wynoszą 20 830 m3/h (499 920 m3/d), przy zasobach odnawialnych 
wynoszących 27 019 m3/h (648 456 m3/d). 

Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie RZGW w Szczecinie zawarte w Programie Wodno-Środowiskowym na lata 2009-2015 

n/d Rejon wodnogospodarczy G 

Należą tu trzy SCWP: DO1201 Rega do Starej Regi, DO1202 Stara Rega i DO1203 Łoźnica 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 

Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Świdwin"; Modernizacja oczyszczalni "Świdwin" PLRW6000194219 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

Budowa nowej oczyszczalni Łąkowo; Modernizacja oczyszczalni Oparzno; Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do 
oczyszczalni Krosino, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni Brzeźno 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 

n/d nie 
stwierdzono 
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przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów; Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich 
składowisk); Zagospodarowanie osadów ściekowych 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (silnie zmienione): 

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
niespełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla  prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

 Rejon wodnogospodarczy F 

Należą tu dwie SCWP: DO1204 Reska Węgorza i DO1205 Rega od Starej Regi do Uklei  

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
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Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 

Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Węgorzyno"; Modernizacja oczyszczalni "Węgorzyno" Budowa 
nowej oczyszczalni "Łobez"; Remont oczyszczalni "Resko" PLRW6000204259; Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej do oczyszczalni "Łobez"; Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "Resko" 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

Modernizacja oczyszczalni Bełczna,  

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 
przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów; Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich 
składowisk) 

Zagospodarowanie osadów ściekowych 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk 
przyrodniczych) 

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (silnie zmienione): 

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 
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P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną,  obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
niespełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla  prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

 Rejon wodnogospodarczy E 

Należy tu jedna SCWP: DO1206 Ukleja 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

Modernizacja oczyszczalni Wojtaszyce PLRW6000204259 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 
przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Prowadzenie ewidencji zbiorników 
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bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk) 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (silnie zmienione): 

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania , w tym nie 
spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla  prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

 Rejon wodnogospodarczy D 

Należą tu cztery SCWP: DO1207 Rega od Uklei do zb. Rejowice, DO1208 Rekowa, DO1209 Gardominka 
i DO1210 Rega – Zb. Rejowice 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
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P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 

Modernizacja oczyszczalni Wicimice 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

Remont i modernizacja oczyszczalni Płoty PLRW60002042739 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 
przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów, Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich 
składowisk),  Zagospodarowanie osadów ściekowych 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (silnie zmienione): 

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną,  obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
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przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
niespełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla  prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

 Rejon wodnogospodarczy C 

Należy tu jedna SCWP: DO1211 Mołstowa 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 

Modernizacja oczyszczalni "Brojce"; Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "Brojce" 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni Rymań 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 
przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Opracowanie programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków; Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 
przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk) 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (silnie zmienione): 

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 
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ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
niespełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

 Rejon wodnogospodarczy B 

Należy tu jedna SCWP: DO1212 Rega od Zb. Rejowice do Mołostowej 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 

Inne inwestycje oczyszczalni "Gryfice" PLRW60001942799 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "Gryfice" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 
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założenia/ 
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przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk) 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (silnie zmienione): 

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
niespełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

 Rejon wodnogospodarczy A 

Należą tu dwie SCWP: DO1213 Zgniła Rega, Stara Rega i DO1214 Rega od Mołstowej do ujścia 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
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P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" 

Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Trzebiatów" PLRW60001942993; Modernizacja oczyszczalni 
"Trzebiatów" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków; Kontrola 
przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych; Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk) 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM 
MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk 
przyrodniczych) 

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i 
zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
niespełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
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niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i 
gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do 
realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię ( fermy wiatrowe) 

Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW w Szczecinie – zlewnia Regi 

Programy działań zawierają 
obligatoryjnie przedsięwzięcia 
„podstawowe”, wynikające z 
prawodawstwa przyjętego na 
poziomie krajowym lub 
bezpośrednio z mocy dyrektyw 
unijnych oraz fakultatywnie 
przedsięwzięcia „uzupełniające”, 
nawiązujące do działań 
wskazanych w wykazie części B 
załącznika VI RDW, a także inne 
działania, uznane za niezbędne do 
osiągnięcia dobrego stanu wód 

n/d n/d nie 
stwierdzono 

Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce. 

Celem opracowania było m.in. 
pozyskanie informacji dla 
utworzenia wymaganego przez 
RDW rejestru obszarów 
chronionych uznanych za 
wymagające szczególnej ochrony 
w ramach prawodawstwa 
wspólnotowego, w celu ochrony 
znajdujących się tam wód 
powierzchniowych i podziemnych 
oraz dla zachowania siedlisk i 
gatunków bezpośrednio 
uzależnionych od wody. 

Wielkoobszarowe formy ochrony 
przyrody zajmują największe 
powierzchnie na północy i na 

n/d 

 

Pod pojęciem mokradła, czy 
też ekosystemu 
pozostającego w 
dynamicznych relacjach z 
wodami podziemnymi i 
powierzchniowymi 
rozumiane są ekosystemy 
pośrednie między typowo 
wodnymi i typowo lądowymi, 
często występujące na ich 
pograniczu, kształtujące się 
pod wpływem stałego lub 
okresowego przesycenia 
podłoża wodą. Występuje w 
nich hydrofilna (wodolubna) 
roślinność, z której 

nie 
stwierdzono 
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południu zlewni. Północne tereny 
zlewni wchodzą w granice SOO 
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 
Nadmorski (PLH320017), OSO 
Wybrzeże Trzebiatowskie 
(PLB320010) (w ich granicach 
znajduje się rezerwat Roby) oraz 
SOO Kemy Rymańskie 
(PLH320012) - wszystkie jedynie 
częściowo położone w granicach 
zlewni. Południowe tereny zlewni 
wchodzą w granice Ińskiego Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny, 
OSO Ostoja Ińska (PLB320008), 
OSO Ostoja Drawska (PLB320019), 
rezerwat Głowacz - wszystkie 
jedynie częściowo położone w 
granicach zlewni, oraz SOO 
Brzeźnicka Węgorza (PLH320002) 
i SOO Karsibórz Świdwiński 
(PLH320043). W środkowej części 
zlewni położone są rezerwaty 
pełniące istotną rolę w ochronie 
siedlisk mokradłowych: 
Wrzosowisko Sowno, Mszar Koło 
Starej Dobrzycy, Mszar nad 
Jeziorem Piaski.  

Ponadto, Dorzecze Regi (PLH 
320049) obejmuje silnie 
rozczłonowany obszar dolin 
rzecznych. 

Zagrożenia siedlisk 
mokradłowych: 

1) zanik funkcji rolniczych – 
sukcesja wtórna zarośli zagraża 
fragmentom torfowisk pasa 

szczątków, często przy 
udziale materiału 
mineralnego powstają 
hydrogeniczne utwory 
glebowe. 

W zlewni Regi mokradła 
wykazują duże zróżnicowanie 
typologiczne i występują 
często we wszystkich 
częściach zlewni (łącznie ok. 
16,2% jej całkowitej 
powierzchni). Najpospolitsze 
są mokradła nietorfowe 
(przeszło 8,4% zlewni) i 
torfowiska niskie (6,5 %), ale 
obecne są również torfowiska 
wysokie (0,8%), przejściowe 
(0,3%) i gytiowiska (0,2%). 
Charakterystyczne jest duże 
zagęszczenie drobnych, 
zróżnicowanych 
typologicznie torfowisk do 10 
ha powierzchni (805 
obiektów, łącznie 1,1% 
zlewni), zwłaszcza w strefie 
marginalnej na południowych 
krańcach zlewni. Roślinność 
mokradeł najczęściej łąkowa 
z przewagą łąk wilgotnych, 
rzadziej leśna (częsta na 
torfowiskach wysokich) lub 
szuwarowa (głównie na 
torfowiskach niskich i 
mokradłach nietorfowych). 
Mechowiska tylko na 
torfowiskach wysokich, młaki 
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nadmorskiego w dolinie Regi, w 
okolicach Trzebiatowa, jak 
również pojedynczym, obiektom 
rozproszonym w całej zlewni 2) 
lokalnie intensyfikacja gospodarki 
na użytkach zielonych 3) 
gospodarka wodna (regulacja 
koryt, energetyka wodna, 
gospodarka ściekowa osadnictwa 
wiejskiego i miejskiego), 4) 
szczególna podatność zlewni na 
zmiany hydrodynamiczne. 

Zagrożenie odwodnieniem 
wywołanym drenażem występuje 
na obiektach torfowiskowych w 
okolicach Trzebiatowa – duży 
obiekt na wschód od miasta. 
Zagrożone odwodnieniem są 
również fragmenty pradoliny z 
gęstą siecią rowów melioracyjnych 
oraz obszary w południowej części 
zlewni, w okolicach Przebiernowa 
– dużo obiektów silnie pociętych 
rowami melioracyjnymi. Nieliczne 
obiekty, gdzie sieć rowów jest 
mniej gęsta znajduje się tu w 
kompleksach leśnych i w lasach, w 
dolinach rzek. W południowej 
części zlewni, w Ińskim Parku 
Krajobrazowym oraz w jego 
otulinie znajduje się dużo 
obiektów (często powyżej 100 ha), 
z rozbudowaną siecią rowów – w 
większości występują na nich łąki 
wilgotne. Dolinę Regi poniżej 
Łobza cechuje obecność sieci 

niskoturzycowe na 
torfowiskach przejściowych 
również rzadkie. Największe 
powierzchniowo obiekty 
torfowiskowe w grupie 
torfowisk niskich występują 
na Pobrzeżu w okolicach 
Trzebiatowa i Gryfic, a na 
północ od Gryfic występuje 
na dziale wodnym duże 
torfowisko wysokie 749 ha. 
Duże torfowisko wysokie 
(462 ha) znajduje się w 
strefie marginalnej na 
południowych krańcach 
zlewni w okolicach 
miejscowości Przyrzecze 12 
km na południowy wschód od 
Świdwina. Największe 
torfowisko przejściowe 
znajduje się na sandrze 
Drawy w okolicach 
miejscowości Ziemsko (162 
ha). Mokradła na obszarach 
chronionych zajmują  
18898,4ha, stanowi to 29% 
powierzchni zlewni; 565 
obiektów torfowiskowych ma 
poniżej 10 ha. 
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melioracyjnej o mniejszej gęstości, 
jednak obszar poddany 
odwodnieniu zajmuje dużą 
powierzchnię (większość doliny). 
Dolina Starej Regi i nawiązujące do 
niej zatorfione rynny 
polodowcowe również wykazują 
obecność gęstej sieci melioracyjnej 
– występują tu łąki wilgotne, a 
lokalnie także świeże (degradacja 
siedlisk torfowiskowych). Objęte 
ochroną w ostoi Karsibórz 
Świdwiński, porośnięte lasem 
torfowisko nie ma rozbudowanej 
sieci rowów odwadniających. 

Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości 

W wykazie wielkości emisji i 
stężeń substancji priorytetowych 
oraz innych zanieczyszczeń, dla 
których zastały określone 
środowiskowe normy jakości w 
regionach wodnych, Szczecin 
2013r. wykazano 5JCWP w 
których badano te 
zanieczyszczenia, w trzech 
stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnej granicy  dla 
substancji priorytetowych  

PLRW6000194219: bromowanego 
difenyloeteru i rtęci; 

PLRW6000204259: rtęci i jej 
związków; 

PLRW60002242999: 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

 

n/d 

 

Nazwa JCWP 
Rega od dopł. 
spod Bystrzyny 
do Starej Regi 

Rega od Starej 
Regi do Uklei 

Rega od Mołstowej 
do Zgniłej Regi 

Rega od Zgniłej 
Regi do ujścia 

Kod JCWP 
PLRW600019421
9 

PLRW6000204259 PLRW60001942993 PLRW60002242999 

Alachlor (µg/l) śr.     <0,005   

Antracen (µg/l) śr.     < 0,0005 0,001 

Antracen (µg/l) max.     < 0,0005 0,003 

Atrazyna (µg/l) śr.     <0,055   

Benzen (µg/l) śr. < 3,25 < 3,25 <0,5 < 3,25 

Bromowany difenyloeter (eter 
pentabromodifenylowy) 
(µg/l) 

śr.     0,00002   

Kadm i jego związki (µg/l) śr.     0,058   

Kadm i jego związki (µg/l) max.     0,095   

C10-13 -chloroalkany (µg/l) śr.     0,09 < 0,2 

Chlorfenwinfos (µg/l) śr.     <0,005 < 0,045 

W JCWP rzecznych według 
danych Inspekcji Ochrony 
Środowiska uzyskanych w 
ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska za 
lata 2010-2012 z 38 
badanych substancji 
priorytetowych i innych 
zanieczyszczeń, dla których 
zostały określone 
środowiskowe normy jakości 
stwierdzono przekroczenie 
tylko jednego wskaźnika, w 
jednej JCWP – Redze od 
Zgniłej Regi do ujścia. 

W pozostałych 3 JCWP, w 
których prowadzono 
badania żadna z substancji 
nie przekroczyła 

n/d 
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Według danych Inspekcji Ochrony 
Środowiska uzyskanych w ramach 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska za lata 2010-2012 
wykazano przekroczenia 
substancji priorytetowych w 
jednej JCWP Rega od Zgniłej Regi 
do ujścia PLRW60002242999 – 
suma benzo(g,h,i)perylenu, 
indeno(1,2,3-cd)pirenu 

Chlorpyrifos (chloropiryfos 
etylowy) (µg/l) 

śr.     <0,005 < 0,015 

1,2-dichloroetan (EDC) (µg/l) śr.     <0,625   

Dichlorometan (µg/l) śr.     <0,625   

Ftalan di(2-etyloheksyl) 
(DEHP) (µg/l) 

śr.     <0,15 < 0,325 

Diuron (µg/l) śr.     <0,02   

Fluoranten (µg/l) śr.     0,0056 0,005 

Fluoranten (µg/l) max.     0,0105 0,006 

Heksachlorobenzen (HCB) 
(µg/l) 

śr.     <0,0005 < 0,0005 

Heksachlorobutadien (HCBD) 
(µg/l) 

śr.     <0,015   

Heksachlorocykloheksan 
(HCH) (µg/l) 

śr.     0 0,002 

Izoproturon (µg/l) śr.     <0,015   

Ołów i jego związki (µg/l) śr. < 2,5 < 2,5 <1 < 2,5 

Rtęc i jej związki (µg/l) śr.     0,023   

Rtęc i jej związki (µg/l) max.     0,069   

Naftalen (µg/l) śr. < 0,0435 < 0,0435 <0,0435 < 0,0435 

Nikiel i jego związki (µg/l) śr. < 2,5 < 2,5 <0,5 < 2,5 

Nonylofenol (p-nonylofenol) 
(µg/l) 

śr.     <0,0005 < 0,15 

Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-
tetrametylobutylo)-fenol) 
(µg/l) 

śr.     0,0023 0,003 

Pentachlorobenzen (µg/l) śr.     <0,0001 <0,0001 

Pentachlorofenol (PCP) (µg/l) śr.     <0,025   

Benzo(a)piren (µg/l) śr.     0,0019 0,003 

Benzo(a)piren (µg/l) max.     0,0039 0,009 

Benzo(b)fluoranten (µg/l) 
Benzo(K)fluoranten (µg/l) 

śr.     0,0025 0,007 

Benzo(g,h,i)perylen (µg/l) 
Indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) 

śr.     0,0020 0,0041 

Symazyna (µg/l) śr.     <0,015   

Związki tributylocyny (µg/l) śr.     <0,000025 < 0,0001 

Trichlorometan (chloroform) śr.     0,38   

bezpiecznych stężeń. 
Obserwowane stężenia, za 
wyjątkiem JCWP Rega od 
Zgniłej Regi do ujścia nie 
mają wpływu na stan 
JCWP. 
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(µg/l) 

Trifluralina (µg/l) śr.     <0,0005 < 0,0075 

Tetrachlorometan (µg/l) śr.     <0,25   

DDT - izomer para-para (µg/l) śr.     <0,0005 < 0,0005 

DDT całkowity (µg/l) śr.     0,00008 0 

Trichloroetylen (µg/l) śr.     <0,15 < 0,15 

Tetrachloroetylen (µg/l) śr.     <0,11 < 0,11 
 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 
(ŚSRK) jest elementem nowego 
systemu zarządzania rozwojem 
kraju, którego fundamenty zostały 
określone w znowelizowanej 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 712, z późn. zm.) oraz w 
przyjętym przez Radę Ministrów 
27 kwietnia 2009 r. dokumencie 
Założenia systemu zarządzania 
rozwojem Polski. Nie zawiera 
szczegółowych odniesień do 
zlewni Regi, natomiast ma szereg 
sformułowań ogólnych: 

Adaptacja do zmian klimatycznych będzie obejmowała także dostosowanie zagrożonych sektorów i obszarów 
(rolnictwo i leśnictwo, zasoby wodne i gospodarka wodna). 

Przyspieszenie procesów decyzyjnych i ograniczenie przeszkód administracyjnych w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem wymaga m.in. skutecznego zarządzania gospodarką wodną w systemie zlewniowym. 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej problemem jest niewystarczająca pojemność rezerw 
powodziowych w istniejących zbiornikach retencyjnych, na poziomie poniżej 1 mld m3. Działania związane z 
ochroną przeciwpowodziową podejmowane do tej pory koncentrowały się na budowie wałów 
przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych.  

Przeszkodę w prowadzeniu bardziej kompleksowych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
stanowią m.in. przyczyny: organizacyjno-prawne (w tym: brak jednoznacznego określenia kompetencji i 
zasad współdziałania pomiędzy administracją rządową i samorządową), niepełna integracja planowania w 
gospodarce wodnej z planowaniem przestrzennym, co skutkuje presją osadniczą na obszarach zagrożonych 
powodzią, niepełna implementacja Ramowej Dyrektywny Wodnej (2000/60/WE) i Dyrektywy Powodziowej 
(2007/60/WE) oraz brak spójnego systemu informacyjnego, wspierającego zarządzanie zasobami wodnymi. 

Wzmocnione zostaną działania mające na celu ochronę wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i obszarowych. Poprawie jakości wód będą służyć 
działania związane z porządkowaniem systemu gospodarki ściekowej, w tym zwłaszcza dokończenie 
realizacji celów i zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który zakłada 
wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemy kanalizacji zbiorczej oraz 
realizację zadań równoległych na terenach nie objętych KPOŚK. 

W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, promowany 
będzie rozwój wiedzy na temat ochrony środowiska poprzez upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych. 
Będą również podejmowane działania w zakresie ochrony unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny 
związanych z gospodarką rolną i rybacką oraz działania służące minimalizacji ryzyka wprowadzania do 
środowiska gatunków obcych, zagrażających gatunkom rodzimym.  

n/d n/d 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
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Nie zawiera szczegółowych 
odniesień do zlewni Regi, 
natomiast ma szereg sformułowań 
ogólnych 

Niezadowalający stan wód powierzchniowych jest skutkiem niskiego stopnia oczyszczania ścieków i braku 
racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi; 

Zabudowa dolin rzecznych i obszarów podmokłych odbywa się kosztem obszarów retencji wód 
powodziowych; a niezbędne w wielu sytuacjach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przegradzanie 
rzek budowlami piętrzącymi zmienia reżim wodny i ogranicza możliwości migracyjne organizmów wodnych 
(w tym ryb dwuśrodowiskowych); 

Kształtowanie przestrzeni mające na celu ochronę ilości i jakości zasobów wodnych powinno uwzględniać 
kształtowanie przestrzeni przyrodniczej i regulowanie zdolności zatrzymywania wody na terenach 
zurbanizowanych; 

Konieczność zminimalizowania skutków ekstremalnych zjawisk, takich jak powodzie i susze, wymaga – poza 
działaniami wynikającymi bezpośrednio z zarządzania ryzykiem powodzi – programowania w planowaniu 
przestrzennym działań mających na celu zwiększenie retencji wodnej do 15% średniego odpływu rocznego w 
drodze realizacji zbiorników dużej i małej retencji, a także mikroretencji obszarowej i przyobiektowej; w tym 
celu w planach zagospodarowania przestrzennego województw zostaną wyznaczone obszary kształtowania 
retencji, uwzględniające bilans zasobów wodnych zlewni oraz zarządzanie ryzykiem powodzi; 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych zapewniające równowagę poboru i zasilania 
powinno obejmować ich ochronę wpisaną w planie krajowym, wojewódzkim i studium gminnym zasobów 
wód podziemnych, rozpoznanych i eksploatowanych zasobów wód leczniczych i termalnych, szczególnie 
będących podstawą gospodarki uzdrowiskowej; 

Wprowadzona zostanie zasada obligatoryjnego współdziałania gmin i samorządów wojewódzkich w 
obszarach funkcjonalnych w celu poprawienia opłacalności gospodarki komunalnej i efektywnego 
ponoszenia kosztów społecznych gospodarki wodno-ściekowej; 

Zintegrowane planowanie gospodarki komunalnej na obszarach funkcjonalnych miast będzie obejmowało 
modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

Efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi będzie wymagało ciągłego wdrażania 
nowoczesnych technik monitoringu i sterowania. Zamykanie obiegów wodnych obejmie, poza wodami 
technologicznymi w zakładach przemysłowych, zawracanie tych wód w układach komunalnych – łącznie ze 
ściekami deszczowymi; 

Wody deszczowe będą retencjonowane w celu zwiększenia zasobów wodnych i wykorzystania ich w 
aglomeracjach. W obszarach funkcjonalnych miast będzie to obligatoryjne; 

Podstawową zasadą bilansową będzie zintegrowanie w obrębie jednostek bilansowych zlewni zarządzania 
poborem wody i odprowadzaniem ścieków. W planach zagospodarowania przestrzennego województw, w 
uzgodnieniu z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej (RZGW), będą wyznaczane ekologiczne obszary 
funkcjonalne w celu ochrony jakości wód cieków i zbiorników wodnych przez wprowadzenie w nich 

Sformułowanie ogólne 
zwiększenie retencji wodnej 
do 15% średniego odpływu 
rocznego może być w zlewni 
Regi nieosiągalne, ponieważ 
zostało już wykorzystane do 
tego celu wiele jezior. 

Oszacowanie wielkości 
retencjonowanej wody w 
zlewni Regi oraz 
ustosunkowanie się do 
możliwości jej zwiększenia 
możliwe będzie po 
przeprowadzeniu 
odpowiednich obliczeń 
bilansowych z 
wykorzystaniem 
opracowanego w ramach 
pracy „Opracowanie projektu 
warunków korzystania z wód 
zlewni Regi” modelu 
bilansowego. 

n/d 
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obowiązku wspólnego planowania gospodarki wodno-ściekowej. Tą formą zarządzania zostaną objęte przede 
wszystkim tereny dominującej zabudowy rozproszonej, o gęstości zaludnienia uniemożliwiającej 
wyznaczenie aglomeracji ściekowych i nieobjęte sanitacją w ramach realizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

W pzpw i studiach gminnych będą określane po 2015 roku obszary ochrony wód podziemnych i restytucji 
obszarów mokradłowych, wymagające ograniczeń w swobodzie użytkowania rolnego, w tym utrzymywania 
trwałych form użytków rolnych, wprowadzania upraw leśnych, kształtowania zadrzewień śródpolnych i 
granicy rolno-leśnej w celu zapobiegania zanieczyszczeniom obszarowym.; 

Warunkiem skuteczności ochrony głównych zbiorników wód podziemnych jest wprowadzenie na terenie 
wyznaczonych stref ochronnych nakazów i zakazów odzwierciedlanych w dokumentach planistycznych 
wszystkich szczebli; 

Obszary funkcjonalne ochrony wód mogą być ponadto wyznaczane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom 
obszarowym, związanym z użytkowaniem rolniczym. 

Plany zadań ochronnych parku krajobrazowego, cele ochrony rezerwatów i standardowe formularze danych dla obszarów Natura 2000 

Plany zadań ochronnych ma 5 
obszarów Natura 2000  

PLB320010 

Do istniejących zagrożeń obszaru 
należą: utrata siedlisk lęgowych i 
żerowisk,. Potencjalne zagrożenia 
to przede wszystkim utrata 
siedlisk poprzez rozwój zabudowy 
i infrastruktury oraz utrata jakości 
tych siedlisk po przez zmiany 
antropogeniczne (m.in. zmiany 
stosunków wodnych). 

PLB320008 

Do najistotniejszych istniejących 
zagrożeń obszaru należą: 
niewłaściwe użytkowanie lub 
zaniechanie użytkowania siedlisk 
gatunków będących przedmiotem 
ochrony.. 

PLB320019 

PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21923/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_
1926_2014_Uzasadnienie.pdf 
Ustalono działania ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych, a zwłaszcza monitoring 
przyjętych parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000. Są to działania 
zmierzające do utrzymania bądź przywrócenia naturalnego funkcjonowania siedlisk lęgowych i żerowisk 
gatunków ptaków, oraz zapewnienie trwałości populacji poprzez ograniczenie niekorzystnych zmian 
(naturalnych i antropogenicznych).  

PLB320008 Ostoja Ińska 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21928/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_
1931_2014_Uzasadnienie.pdf 

Potencjalne zagrożenia to przede wszystkim zmiana warunków hydrologicznych. Ustalono działania 
ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych, a zwłaszcza monitoring przyjętych 
parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000. W odniesieniu do gatunków 
ptaków i ich siedlisk są to wskazania do właściwego użytkowania (koszenie, oznakowanie linii 
napowietrznych, zalecenia dotyczące gospodarki leśnej) oraz promocja programów wsparcia z tytułu 
dochodowości, pozostawianie starodrzewi, edukacja społeczeństwa, wskazania dotyczące lokalizacji 
inwestycji mogących mieć znaczący negatywny wpływ na te gatunki. 

PLB320019 Ostoja Drawska 

n/d n/d 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21923/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1926_2014_Uzasadnienie.pdf
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21923/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1926_2014_Uzasadnienie.pdf
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21928/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1931_2014_Uzasadnienie.pdf
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21928/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1931_2014_Uzasadnienie.pdf
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Do istniejących zagrożeń obszaru 
należą: antropopresja w strefie 
przybrzeżnej jezior (niszczenie i 
wydeptywanie roślinności 
szuwarowej, płoszenie ptaków, 
zabudowa rozproszona obrzeży 
zbiorników wodnych itp.), prace 
melioracyjne, osuszanie terenów 
podmokłych, zasypywanie 
zbiorników wodnych skutkujące 
utratą siedlisk, zalesianie i 
zarastanie terenów podmokłych, 
koszenie lub usuwanie szuwarów, 
niekontrolowane i niewłaściwe 
pozyskiwanie trzciny, Do 
najważniejszych potencjalnych 
zagrożeń należy zaliczyć 
zabudowę hydrotechniczną dolin 
rzecznych. 

PLH320017 

Do istniejących zagrożeń obszaru 
należą: antropopresja (m.in. 
rozproszona zabudowa, 
przekształcanie siedlisk, 
zanieczyszczenia), zmiany składu 
gatunkowego (gatunki inwazyjne, 
sukcesja), oraz procesy naturalne 
(sztormy, erozja, naturalna 
eutrofizacja). Potencjalne 
zagrożenia to przede wszystkim 
rozwój infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej oraz antropogeniczne 
zmiany stosunków wodnych. 

PLH320023. 

Do istniejących zagrożeń obszaru 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21927/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_
1930_2014_Uzasadnienie.pdf 
Ustalono działania ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych (budowa sztucznych gniazd 
dla puchacza, rybołowa i włochatki, budowa płytkich zbiorników dla perkoza rdzawoszyjego w ramach 
programu małej retencji, zabezpieczanie linii napowietrznych, redukcja liczebności inwazyjnych gatunków 
drapieżników, zapobieganie zarastaniu łąk śródleśnych ), działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania (dotyczące zagospodarowania przestrzennego, gospodarki leśnej, gospodarki rolnej, 
gospodarki wodnej, gospodarki łowieckiej, spływ ów kajakowych, wędkarstwa, ochrony miejsc lęgowych 
gatunków ptaków i ich siedlisk, utworzenia nowych form obszarowej ochrony przyrody, uzyskania spójności 
i korekty granic obszaru Natura 2000, monitoring stanu ochrony w obszarze Natura 2000, a także wskazano 
konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 

PLH320017 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21897/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_
1657_2014_Uzasadnienie.pdf 

Ustalono działania ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych, a zwłaszcza monitoring 
przyjętych parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000. W odniesieniu do 
siedlisk przyrodniczych są to działania zmierzające do utrzymania bądź przywrócenia naturalnego 
funkcjonowania siedlisk, zapewnienie ich trwałości poprzez ograniczenie niekorzystnych zmian (naturalnych 
i antropogenicznych), oraz wskazania do sposobów użytkowania poszczególnych płatów siedlisk . Natomiast 
w odniesieniu do gatunków, będących przedmiotami ochrony są to m.in.: wskazania do metod 
gospodarowania w miejscach ich występowania (ochrona siedlisk gatunku), działania zapewniające ciągłość 
trwania populacji (m.in. zachowanie możliwości migracji ryb tarłowych), oraz monitoring wielkości i kondycji 
populacji stwierdzonych na przedmiotowym obszarze Natura 2000. 

PLH320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21925/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_
1928_2014_Uzasadnienie.pdf 

W zlewni Regi w obszarze znajdują się dwa jeziora: PLLW20843 jezioro Ostrowiec (Ziemsko) oraz 
niewyznaczone jako JCW jezioro Mielno w zlewni Brzeźnickiej Węgorzy oraz górny bieg Brzeźnickiej 
Węgorzy. 
Dla ochrony siedliska 3150 (starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion) w obszarze, w tym w jeziorach Ostrowiec i Mielno w planie zadań ochronnych 
obszaru wpisane są następujące ograniczenia dla gospodarki rybackiej: 
 – ustalenie maksymalnej liczby osób, które w ciągu 1 dnia mogą uprawiać amatorski połów ryb w obwodzie 
rybackim z uwzględnieniem, że zagęszczenie wędkujących nie powinno przekraczać 7 osób na 1 km linii 
brzegowej; 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21927/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1930_2014_Uzasadnienie.pdf
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21927/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1930_2014_Uzasadnienie.pdf
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21897/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1657_2014_Uzasadnienie.pdf
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21897/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1657_2014_Uzasadnienie.pdf
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należą: nadmierna urbanizacja 
północnego brzegu jeziora Lubie. 
Do najważniejszych potencjalnych 
zagrożeń należy zaliczyć zmiany 
stosunków wodnych i 
przekształcanie koryt cieków. Na 
ekosystemy jeziorne potencjalny 
negatywny wpływ może mieć 
również nieracjonalne 
użytkowanie rybackie i/lub 
wędkarskie i związane z nimi 
negatywne oddziaływanie, m.in. 
wydeptywanie, zarybianie, 
ingerencje w strefy litoralne w 
postaci budowy nielegalnych 
pomostów.  

– nie zarybianie gatunkami obcego pochodzenia geograficznego, w tym karpiem; 
– zarybianie rodzimymi gatunkami drapieżnymi i ich ochrona przed nadmierną presją wędkarską, 
Wyżej wymienione ograniczenia powinny być uwzględnione  w operatach rybackich w przypadku nowych 
umów o oddanie w użytkowanie rybackie. 
Dla ochrony siedlisk przyrodniczych 3260 (nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników), 
6430 (ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne) i 91E0 (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, i jesionowe, olsy 
źródliskowe) oraz głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego, różanki, kozy i skójki gruboskorupowej 
oraz ważki trzepli zielonej wpisane są następujące ograniczenia dotyczące wszystkich cieków obszaru (w 
zlewni Regi dotyczy to górnego biegu Brzeźnickiej Węgorzy): 
– utrzymanie naturalnego charakteru cieków i procesów kształtujących ich koryto i brzegi, w tym erozji 
bocznej, osadzania namułów, rumoszu drzewnego i rozwoju roślinności wodnej (nie dotyczy 100.metrowych 
odcinków powyżej i poniżej mostów). 

 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

W opracowaniach warunków 
korzystania z wód regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego oraz w projekcie 
Rozporządzenia w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z 
wód regionu wodnego Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego zawarte 
są podstawowe uwarunkowania, 
które powinny być realizowane 
również w zlewni Regi. 

Określone są priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 

a) na cele ochrony zasobów wód przed zanieczyszczeniem,  
b) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,  
c) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,  
d) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych,  
e) na potrzeby przemysłu,  
f) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt,  
g) na potrzeby upraw rolnych i leśnych,  
h) na potrzeby energetyki wodnej,  
i) na potrzeby transportu wodnego,  
j) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.  

Określono szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych: 

a) wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego 
b) wymaganie nieprzekraczania chłonności cieku 
c) wymaganie zachowania ciągłości morfologicznej cieku 
d) wymaganie nieprzekraczania poziomu tolerancji jeziora 
e) wymaganie nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla 
obszaru bilansowego 

n/d n/d 
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Wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z wód dotyczą: 

Konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego przy korzystaniu z powierzchniowych wód płynących; 
z możliwością obniżenia tej wartości do 50% (ale nie mniej niż NNQ), pod warunkiem zachowania 
wypełnienia koryta cieku między poborem i zrzutem odpowiadającym co najmniej przepływowi 
nienaruszalnemu. Przepływ nienaruszalny nie może być mniejszy niż przepływ wymagany dla pracy 
przepławki. 

Ograniczenia w wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych; wprowadzanie ścieków nie może 
powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego, w wodach o stanie poniżej dobrego nie 
może pogarszać wartości wskaźników, które zadecydowały o stanie poniżej dobrego, o ile pozwalają na to 
najlepsze dostępne techniki, ani powodować przekroczenia wartości granicznych pozostałych wskaźników 
ustalonych dla stanu dobrego wód powierzchniowych.  

Ograniczenia w wykonywaniu nowych budowli piętrzących, w piętrzeniu wód powierzchniowych i 
korzystaniu z wód za pomocą urządzeń hydrotechnicznych; nowe urządzenia mogą być wykonywane przy 
spełnieniu wymagań Prawa wodnego i pod warunkiem wyposażenia w urządzenia zapewniające swobodną 
migrację ryb; piętrzenie cieków szczególnie istotnych dla zachowania lub odtworzenia ciągłości 
morfologicznej w dorzeczu Odry (Rega od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowice) i istotnych dla 
zachowania lub odtworzenia ciągłości morfologicznej w dorzeczu Odry (Mołstowa od ujścia Regi do ujścia 
Czernicy) jest dopuszczalne tylko pod warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia służące do 
migracji ryb; wykonywanie nowych urządzeń piętrzących na ciekach istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej w dla regionu wodnego (Rega od źródeł do zbiornika Rejowice, Stara Rega, Łoźnica, Reska 
Węgorza, Brzeźnicka Węgorza, Piaskowa, Ukleja, Sąpólna, Rekowa, Mołstowa od źródeł do ujścia Czernicy, 
Czernica, Sarnia) możliwe jest pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia służące do migracji ryb, lub gdy 
wysokość progu przelewu tych budowli nie będzie większa niż 0,30 m i będą wyposażone w przelew, 
zapewniający koncentrację przepływu wody przy przepływie SNQ na głębokość równą wysokości progu i na 
szerokość w poziomie lustra wodny nie mniejszą niż 0,30 m; obiekty hydrotechniczne do korzystania z wód 
muszą być wyposażone w zabezpieczenia wlotów przed spływającymi rybami (z wyjątkiem elektrowni z 
turbinami śrubowymi). 

Ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu ścieków oraz w wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi; 
niedopuszczalne jest rolnicze wykorzystanie ścieków, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi z nowych 
przydomowych oczyszczalni ścieków (dla istniejących dopuszczalne jest przez okres 5 lat od dnia wejścia w 
życie rozporządzenia) i nowych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowych 
jezior priorytetowych (Bystrzyno Wielkie, Węgorzyno, Zarańsko) wprowadzanie ścieków do dopływów 
jezior priorytetowych jest możliwe tylko wtedy, kiedy odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem 
ziemnym, ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym od 24 godzin, nie zachodzi ich 
przetrzymywanie w celu zapewniania czasu dopływu do jeziora powyżej 24 godzin;  
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Ograniczenia w wielkości poboru wody z ujęć wód podziemnych: wielkość maksymalnego rocznego poboru 
wody z ujęć wód podziemnych nie może przekroczyć ilości wynikającej ze średniego dobowego 
zapotrzebowania na wodę, korzystanie w wód podziemnych czwartorzędowych utworów wodonośnych do 
napełniania stawów rybnych jest możliwe tylko przy braku możliwości wykorzystania do tego celu wód 
powierzchniowych, a z starszych utworów wodonośnych tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości 
wykorzystania wód z czwartorzędowych utworów wodonośnych lub wód powierzchniowych. 

Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

Celem opracowania jest dokonanie 
przeglądu i analizy, w tym w 
szczególności określenie 
perspektywy czasowej możliwości 
osiągnięcia celów 
środowiskowych, jednolitych 
części wód jezior regionu wodnego 
Dolnej Odry i Pomorza 
Zachodniego, które zostały 
wskazane do derogacji w Planie 
gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry. 

Analizowano wskaźniki presji 
środowiskowych, decydujących o 
tempie eutrofizacji zbiorników 
wodnych, wynikających z typu 
geoekosystemu jeziora 
(”naturalnych”) i ocenianych 
wielkością ładunku trafiającego do 
jeziora („antropogenicznych”); 
wskaźniki stanu środowiska, które 
określają jakość wody i stabilność 
zasobów wodnych jeziora; 
wskaźniki reakcji, które określają 
stan zaawansowania eutrofizacji 
jeziora; oraz perspektywy 
przywrócenia/utrzymania 
dobrego stanu ekologicznego 
jeziora ze wskazaniem działań 

Jeziora należące do I typu geoekosystemu, mające szanse na utrzymanie trofii wody na niskim poziomie 

PRZYTONKO stratyfikowane, mezotroficzne,  otrzymuje ze zlewni ładunek fosforu blisko 2 razy wyższy, a 
ładunek azotu 3 razy wyższy niż ładunek niebezpieczny dla niego (III kategoria zagrożenia). Głównym 
dostawcą biogenów do jeziora jest jego zlewnia w części zajętej przez zabudowę i użytkowanej rolniczo. 
Trafia z niej do jeziora ładunek biogenów wyższy od ładunku dopuszczalnego dla tego akwenu. 

ZARAŃSKO stratyfikowane, mezotroficzne, otrzymuje ze zlewni ładunek fosforu blisko 3 razy wyższy, a 
ładunek azotu 4,4 razy wyższy niż ładunek niebezpieczny dla niego (III kategoria zagrożenia). Głównym 
dostawcą biogenów do jeziora jest jego zlewnia w części użytkowanej rolniczo. Trafia z niej do jeziora 
ładunek biogenów wyższy od ładunku niebezpiecznego dla tego akwenu. 

Zasadne jest wskazanie do derogacji tylko jeziora ZARAŃSKO przy czym nie osiągnie nawet stanu słabego i 
nie osiągnie tym samym celów środowiskowych. Proponuje się, aby dla tego jeziora zastosować mniej 
rygorystyczne cele środowiskowe z uwagi na warunki naturalne.  
Jeziora należące do II typu geoekosystemu, tempo eutrofizacji powinno być umiarkowane 

WOŚWIN, stratyfikowane, mezotroficzne, otrzymuje ze zlewni ładunek fosforu 1,2 razy wyższy a ładunek 
azotu 2,3 razy wyższy niż wynosi dla niego ładunek niebezpieczny (III kategoria zagrożenia). Głównym 
dostawcą biogenów do jeziora są jego zlewnia bezpośrednia i dopływy, a zwłaszcza rzeka Ukleja. Dopływy 
wprowadzają do jeziora łącznie ładunki azotu i fosforu przekraczające ładunek niebezpieczny. 

Derogacje czasowe dla jeziora są uzasadnione, przy czym nie osiągnie ono nawet stanu słabego i nie osiągnie 
tym samym celów środowiskowych. Proponuje się, aby dla tego jeziora zastosować mniej rygorystyczne cele 
środowiskowe z uwagi na warunki naturalne 

Jeziora należące do III typu geoekosystemu, warunki naturalne sprzyjają szybkiej eutrofizacji wód  

BYSTRZYNO WIELKIE, częściowo stratyfikowane, mezotroficzne, otrzymuje ze zlewni ładunek fosforu 4,4 
razy wyższy a ładunek azotu 6,8 razy wyższy niż ładunek dla niego niebezpieczny (III kategoria zagrożenia). 
Głównym dostawcą biogenów do jeziora są te obszary jego zlewni, które są użytkowane rolniczo. 

WĘGORZYNO (Węgorzyńskie), stratyfikowane w części najgłebszej, eutroficzne (, otrzymuje ze zlewni 
ładunek fosforu 4 razy wyższy a ładunek azotu 5,2 razy wyższy niż wynosi wyznaczony dla niego ładunek 
niebezpieczny (III kategoria zagrożenia). Głównym dostawcą biogenów do jeziora są te obszary jego zlewni 

n/d n/d 
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Uwarunkowania środowiskowe 
dla spełnienia założonych celów 

RDW 

Planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał 

Charakterystyki 
komponentów środowiska, 

stanowiące powód 
ograniczeń narzuconych 

przez parametry 
środowiskowe dla 
założonych celów 

Sprzeczne 
założenia/ 

konflikty na 
styku 

dokumentów 

zmierzających do ograniczenia 
presji przy-najmniej do zakresu 
tolerancji zbiornika. 

całkowitej, które są użytkowane rolniczo. Trafiają z nich do jeziora ładunki przekraczające ładunki 
niebezpieczne dla tego akwenu. 

Derogacje czasowe dla tych jezior są uzasadnione, przy czym jezioro BYSTRZYNO WIELKIE może osiągnąć 
dobry stan ekologiczny a WĘGORZYNO bardzo dobry stan ekologiczny. Czas osiągnięcia tych celów może 
wynosić do kilkudziesięciu lat. 

Jeziora należące do IV typu geoekosystemu, warunki naturalne sprzyjają szybkiej eutrofizacji wód  

Jeziora eutroficzne jeszcze z objawami mezotrofii 

BRZEŹNIA, prawdopodobnie eutroficzne (brak danych o stanie trofii), silnie uzależnione od zlewni, otrzymuje 
ze zlewni bezpośredniej ładunki biogenów niższe od tych, które są dla niego dopuszczalne. Zagrożeniem dla 
tego płytkiego akwenu mogą być jego dwa dopływy Brzeźnicka Węgorza i Brzeźnica. Nie ma jednak danych o 
ładunkach wnoszonych przez te cieki do jeziora. Nie ma danych o stanie trofii tego akwenu. 

OKRZEJA, polimiktyczne, eutroficzne, silnie uzależnione od zlewni, otrzymuje ze zlewni całkowitej ładunki 
fosforu i azotu wyższe od wyznaczonych dla niego ładunków niebezpiecznych (III kategoria zagrożenia). 
Ładunek fosforu trafiający do jeziora z jego zlewni całkowitej jest 5,6 razy większy od ładunku 
niebezpiecznego. Głównym dostawcą trafiających do jeziora biogenów jest Ukleja (wprowadza 94% fosforu i 
91% azotu). Wnoszony do jeziora z wodą tej rzeki ładunek fosforu jest 5,3 razy wyższy niż wynosi dla tego 
akwenu ładunek niebezpieczny. Ładunek fosforu trafiający do jeziora z jego zlewni bezpośredniej nie zagraża 
akwenowi (I kategoria zagrożenia). Jezioro utrzymuje stan niskiej eutrofii.. 

Derogacje czasowe dla tych jezior są uzasadnione, oba jeziora mogą osiągnąć dobry stan ekologiczny 

Jeziora eutroficzne  

GĘGNOWSKIE WIELKIE, polimiktyczne, eutroficzne, silnie uzależnione od zlewni, otrzymuje ze zlewni 
całkowitej ładunki fosforu i azotu wyższe od wyznaczonych dla niego ładunków niebezpiecznych (III 
kategoria zagrożenia). Ładunek fosforu trafiający do jeziora z jego zlewni całkowitej jest 2,7 razy większy od 
ładunku niebezpiecznego. Głównym dostawcą do jeziora biogenów jest Stara Rega (wprowadza 88% fosforu i 
93% azotu). Wnoszony do jeziora z wodą tej rzeki ładunek fosforu jest 2,4 razy wyższy niż wynosi ładunek 
niebezpieczny dla tego akwenu. Ładunek fosforu dostarczany do jeziora z jego zlewni bezpośredniej nie 
zagraża akwenowi (I kategoria zagrożenia).  

Derogacje czasowe dla tego jeziora są uzasadnione, jezioro może osiągnąć dobry stan ekologiczny 
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III.3. Podsumowanie analizy dokumentów i opracowań 

III.3.1. Istniejące aktywności mające wpływ na stan zasobów wodnych 
zlewni Regi  

Oddziaływania punktowe 

1.1. Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych: wszystkie gminy w granicach zlewni, 

wszystkie rejony wodnogospodarcze Zrzuty ścieków komunalnych (głównie substancje 

biogenne, i łatwo rozkładalne substancje organiczne) i przemysłowych (rożne zanieczyszczenia, 

często substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego) stanowią zagrożenie dla 

jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

1.2. Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych: „dzikie”, wymagające inwentaryzacji 

i likwidacji. Możliwe, że właśnie dzikie składowiska odpadów są źródłem wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych, stwierdzonych w dolnym i górnym biegu Regi. 

1.3. Fermy hodowlane występują w całej zlewni, głównie jednak w zlewni Mołstowej, Środkowej 

i Górnej Regi oraz Węgorzy. Ścieki ferm hodowlanych cechuje duża mineralizacja i duże 

chemiczne zapotrzebowanie tlenu. 

1.4. Pobór wód powierzchniowych oraz pobór wód podziemnych: wszystkie gminy w granicach 

zlewni, wszystkie rejony wodnogospodarcze. Pobór wód, poprzez zmianę ich stosunków 

ilościowych stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych, ekosystemów od wód zależnych 

(szczególnie lasów łęgowych i wilgotnych łąk), jest także czynnikiem ograniczającym rozwój 

rybactwa i rekreacji (turystyki wodnej, wędkarstwa). Pobór wód podziemnych jest względnie 

niski. 

Oddziaływania obszarowe 

1.6. Ludność niepodłączona do kanalizacji: wszystkie gminy w granicach zlewni, wszystkie 

rejony wodnogospodarcze. Brak lub niedostateczna sanitacja ścieków bytowych stanowi 

zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Szczególnie istotne 

oddziaływanie takiej presji jest w bezpośrednich zlewniach jezior i dopływów jezior.  

1.7. Spływy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych: wszystkie gminy w granicach zlewni, 

wszystkie rejony wodnogospodarcze. Stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wody związkami 

ropopochodnymi oraz węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Zlewnia Regi jest słabo 

zaludniona, przeszło dwukrotnie mniejsze zagęszczenie niż średnia dla Polski, ale w zlewni 

występuje kilka miast oraz lotnisko. 

1.8. Spływy powierzchniowe z terenów wykorzystywanych rolniczo: wszystkie gminy w 

granicach zlewni, wszystkie rejony wodnogospodarcze. Spływy powierzchniowe mają 

szczególne znaczenie w bezpośrednich zlewniach jezior. Stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia 

wody związkami biogennymi, są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń specyficznych, 

szczególnie szkodliwych i priorytetowych. Przeszło połowę obszaru zlewni stanowią grunty 

wykorzystywane rolniczo, najwięcej jest ich w górnej części zlewni. 
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Oddziaływania hydrologiczne 

1.9. Zbiorniki zaporowe w zlewni Regi, towarzyszące niektórym MEW w niewielkim stopniu 

zaburzają reżim hydrologiczny rzeki, gdyż wszystkie EW na Redze i jej dopływach to 

elektrownie przepływowe. 

1.10. Elektrownie wodne w zlewni Regi nie powodują hydropików, ponieważ są elektrowniami 

przepływowymi. Zagrożenie ze strony elektrowni wynika z rodzaju stosowanych turbin, 

głównie Kaplana i Francisa, które utrudniają rybom spływanie do morza. 

Oddziaływania morfologiczne 

1.11. Zabudowa poprzeczna rzek: zapory zbiorników wodnych, jazy, stopnie regulacyjne, 

korekcje progowe: wszystkie rejony wodnogospodarcze. Utrudniają lub uniemożliwiają migracje 

organizmów wodnych. 

1.12. Prace regulacyjne na rzekach i potokach, rekultywacja jezior: wszystkie rejony 

wodnogospodarcze, ale głównie w obszarze górnej części zlewni. Środkowy bieg Regi i dolne 

odcinki jej dopływów zachowały charakter zbliżony do naturalnego. 

Inne oddziaływania 

1.13. Zmiana stosunków wodnych w gruncie: wszystkie gminy w granicach zlewni, wszystkie 

rejony wodnogospodarcze. W zależności od działań, mogą być czynnikiem pogarszającym lub 

poprawiającym stan ekosystemów i siedlisk zależnych od wód. 

 

III.3.2. Planowane działania mające wpływ na stan zasobów wodnych 
zlewni Regi 

Oddziaływania punktowe 

2.1. Budowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji: gminy Łobez, Nowogard, 

Brojce, Gryfice, Trzebiatów i Świdwin. Spowoduje zmniejszenie presji zanieczyszczeń i przyczyni 

się do poprawy jakości wód. 

2.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków: wszystkie gminy w granicach zlewni, 

wszystkie rejony wodnogospodarcze. Częściowo może się przyczynić do zmniejszenia presji 

zanieczyszczeń. W zlewniach bezpośrednich jezior i w zlewniach dopływów do jezior taki 

sposób oczyszczania ścieków jest niedostateczny i może się przyczynić do przyspieszonej 

eutrofizacji jezior. 

Oddziaływania obszarowe 

2.3. Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych: wszystkie gminy w granicach zlewni, 

wszystkie rejony wodnogospodarcze. Ograniczenie erozji gleb i zmniejszenie spływu substancji 

biogennych z obszarów rolnych. 

Oddziaływania morfologiczne 

2.4. Budowa zbiorników małej retencji, piętrzenie jezior,: Dołgie Małe, Gęgnowo, Duże, 

Będargowo, Zarański, Kołomąć i Trzygłowskie. Budowa systemu zastawek podpiętrzających 

jeziora lub spowalniających spływ wody z obszarów podmokłych. spowoduje wzrost retencji w 
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zlewni, poprawę stosunków wodnych ekosystemów i siedlisk zależnych od wody, potencjalnie 

może pogorszyć warunki migracji organizmów wodnych. 

2.5. Renaturyzacja rzek: wszystkie rejony wodnogospodarcze. Przywrócenie drożności 

ekologicznej rzek, odtworzenie żwirowego charakteru dna rzek, rewitalizacja strefy brzegowej 

przyczyni się do poprawy stanu siedlisk wodnych, zależnych od wód oraz ekosystemów 

zależnych od wód. Główne przedsięwzięcia renaturyzacyjne są związane z realizacją projektu 

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. 

Oddziaływania liniowe 

2.6. Rozwój systemu dróg: wszystkie gminy w granicach zlewni, wszystkie rejony 

wodnogospodarcze. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych 

substancjami ropopochodnymi oraz innymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z emisji spalin 

oraz używania środków zimowego utrzymania dróg, możliwość zmiany poziomu wód 

gruntowych. 

Inne oddziaływania 

2.7. Projektowane obszary chronionego krajobrazu i inne formy ochrony przyrody: wszystkie 

gminy w granicach zlewni, wszystkie rejony wodnogospodarcze. Poprawa stanu ochrony 

środowiska w zlewni Regi. 

2.8. Rozwój turystyki: wszystkie gminy w granicach zlewni, głownie jednak w obszarze 

północnej części zlewni, w pasie nadmorskim. Zwiększenie potencjału turystycznego skutkuje 

zwiększoną ilością ścieków komunalnych oraz odpadów. 

 

III.3.3 Ogólne uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni rzeki 
Regi wynikające z istniejącej aktywności, planowanych działań i opracowań 
merytorycznych 

3.1. Uwarunkowania korzystania z wód dla poprawy ich stanu w zakresie parametrów 

fizykochemicznych: 

 inwentaryzacja i likwidacja niekontrolowanych miejsc zrzutu nieoczyszczonych 

ścieków bytowych; 

 opomiarowanie wszystkich zrzutów ścieków; 

 inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), 

likwidacja zbiorników bezodpływowych, wspieranie likwidacji zbiorników 

bezodpływowych poprzez przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej; 

 inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” składowisk odpadów, rekultywacja 

gruntów po „dzikich” składowiskach odpadów; 

 obowiązkowe stosowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych w zlewni 

bezpośredniej jezior; ochrona strefy brzegowej jezior, wyznaczenie 

100.metrowej strefy buforowej dla zabudowy nad jeziorami; 

 stosowanie 15.metrowego pasa zadrzewień tam, gdzie linia brzegowa jeziora 

dochodzi do pól uprawnych, ochrona stref brzegowych w jeziorach, zapobieganie 
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dewastacji brzegów i niszczeniu naturalnej roślinności, tworzenie wokół jezior i 

wzdłuż rzek stref antyeutrofogennych; 

 przeciwdziałanie erozji gleb i wypłukiwaniu zanieczyszczeń poprzez właściwie 

prowadzone prace polowe; 

 ograniczenie w wędkarskim korzystaniu z wód (zwłaszcza zanęcania ryb w 

jeziorach); 

 

3.2. Uwarunkowania korzystania z wód dla poprawy ich stanu w zakresie parametrów 

hydromorfologicznych: 

 preferowanie wodooszczędnych technologii produkcyjnych, wprowadzenie 

zamkniętych obiegów; 

 opomiarowanie poborów wody 

 optymalizacja zużycia wody do celów bytowych 

 aktualizacja/wydawanie pozwoleń wodnoprawnych dla stawów hodowlanych; 

 ograniczanie nowej rozbudowy infrastruktury hydrotechnicznej i wprowadzania 

barier w ujściowych odcinkach rzek 

 przywrócenie retencji jeziornej; 

 budowa systemów małej retencji na hydrogenicznych nieużytkach rolnych i 

leśnych na całym obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego (wynika to z planu 

ochrony Parku, ale może mieć zastosowanie także do Doliny Regi); 

 ograniczenie możliwości poborów wód z naturalnych zbiorników wodnych do 

celu nawodnień oraz wykluczenie wykonywania nowych urządzeń wodnych 

służących wyłącznie do odwodnień na całym obszarze Ińskiego Parku 

Krajobrazowego w granicach zlewni Regi. 

3.3. Uwarunkowania korzystania z wód dla poprawy ich stanu w zakresie parametrów 

biologicznych: 

 zakaz pracy elektrowni wodnych bez urządzeń uniemożliwiających rybom pasaż 

przez komory turbin (za wyjątkiem turbin ślimakowych); 

 wyposażenie obiektów piętrzących w urządzenia umożliwiające migrację ryb, 

spełniających wymagania typowych dla danego cieku gatunków; 

 rewitalizacja i renaturyzacja cieków wodnych, poprawa struktury dna rzek 

poprzez prace utrzymaniowe, dążenie do zwiększenia udziału dna żwirowego, 

będącego substratem tarłowym dla ryb z litofilnej grupy rozrodczej (szczególnie 

w górnym biegu Regi oraz w dopływach górnego biegu), ochrona istniejących, 

zinwentaryzowanych tarlisk; 

 rekultywacja obszarów zdegradowanych, poprawa  retencji wód poprzez 

spowalnianie ich odpływu, blokowanie odpływu wód z oczek wodnych, torfowisk 

i mokradeł; 
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 wykluczenie uruchamiania nowych kopalni kruszyw, torfu i kredy jeziornej na 

całym obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego; 

 dostosowanie wielkości połowów ryb do wielkości rybostanu w zbiornikach 

naturalnych, ograniczenie połowów przy użyciu agregatów prądotwórczych i 

sieci ciągnionych, wstrzymanie połowów i wszelkich zabiegów gospodarczych na 

tarliskach w okresie tarła i wylęgu, zarybianie szlachetnymi gatunkami 

rodzimego pochodzenia na całym obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z analizy dokumentów planistycznych. 

POŻĄDANE DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO: 

Zrzuty ścieków: 

 Inwentaryzacja i likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych 

nieoczyszczonych; 

 Zewidencjonowani zbiorników bezodpływowych oraz stworzenie systemu ich 

kontroli technicznej; 

 Promowanie wprowadzania zamkniętych obiegów wody w zakładach 

przemysłowych; 

 Likwidacja zbiorników bezodpływowych po przyłączeniu posesji do sieci 

kanalizacyjnej, budowa (rozbudowa, modernizacja) oczyszczalni ścieków w 

każdej gminie. 

Składowiska odpadów: 

 Inwentaryzacja i likwidacja wszystkich „dzikich” miejsc składowania odpadów, 

rekultywacja gruntów po dzikich składowiskach odpadów; 

 Rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, indywidualne kompostowanie 

frakcji biologicznie rozkładalne. 

Pobór wód powierzchniowych: 

 Preferowane wodooszczędnych technologii produkcyjnych; 

 Gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej do podlewania zieleni; 

 Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych dla właścicieli stawów hodowlanych. 

Pobór wód podziemnych: 

 Optymalizacja zużycia wody przez: zapobieganie stratom wody na przesyle, 

kontrola opomiarowania poboru wody u odbiorców, wprowadzenie zamkniętych 

obiegów wody w przemyśle; 

 Modernizacja ujęć wód i sieci wodociągowych; 

 Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi, likwidacja nieczynnych ujęć wód 

podziemnych; 
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 Połączenie istniejących gminnych (rejonowych) ujęć wód podziemnych w celu 

wykorzystania dyspozycyjnych rezerw zasobów wody i poprawy jakości i 

równomierności dostaw wody 

Ludność niepodłączona do kanalizacji: 

 Inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), 

aktualizacja ewidencji szamb, ich kontrola techniczna i kontrola częstości ich 

opróżniania; 

 Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej ścieków na terenach o 

skoncentrowanej zabudowie; 

 Kontrola okresowego wywozu nieczystości ze szczelnych zbiorników do 

oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowane firmy w miejscach, gdzie budowa 

sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona (lub 

budowa w takich miejscach przydomowych oczyszczalni ścieków) 

Spływy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych: 

 Organizacja odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków opadowych z terenów 

zurbanizowanych; 

 Regulowanie zdolności zatrzymywania wody na terenach zurbanizowanych, 

retencjonowanie wód deszczowych w obszarach funkcjonalnych miast. 

Spływy powierzchniowe z terenów rolniczych: 

 Stosowanie płyt obornikowych i szczelnych silosów na kiszonki; 

 Stosowanie najlepszych dostępnych praktyk rolniczych (zmniejszenie 

zapotrzebowania na wodę, ograniczenie ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych do odbiorników); 

 Tworzenie wokół zbiorników wód powierzchniowych stref antyeutrofogenych, 

zagospodarowanych trwałą zielenią, z jak największym udziałem zieleni 

wysokiej; 

 Stosowanie ekologicznych metod upraw; 

 Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych dla ograniczenie erozji gleb i 

wymywania biogenów do wód; 

Oddziaływania hydrologiczne: 

 Zwiększenie retencji wodnej w drodze realizacji zbiorników małej retencji oraz 

mikroretencji obszarowej i przyobiektowej; zwiększenie retencji w rowach; 

Zwiększenie retencji jeziornej (i stawowej); 

 Budowa systemów małej retencji na hydrogenicznych nieużytkach rolnych i 

leśnych (na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego wymagana planem 

ochrony, ale systemy małej retencji należy sukcesywnie wprowadzać  w obszarze 

całej zlewni Regi); 

 Realizacja małej retencji na bazie podpiętrzenia jezior: Dołgie Małe, Gęgnowo, 

Duże, Będargowo, Zarański, Kołomąć i Trzygłowskie – zastawki, przepusty z 
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zastawkami, przepusty piętrzące na znaczących ciekach JCWP powinny 

umożliwiać migracje ryb.  

Oddziaływania morfologiczne: 

 Odtworzenie (tam, gdzie to konieczne) i utrzymanie ciągłości morfologicznej 

rzek i ich odcinków istotnych dla obszaru dorzecza Odry i dla regionu wodnego; 

zgodnie z zapisem w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego. 

 Rewitalizacja cieków wodnych, odmulanie koryt, modernizacja struktury dna 

(zwiększanie powierzchni dna pokrytej żwirem i kamieniami). 

Inne oddziaływania: 

 Wprowadzenie proekologicznej gospodarki rolnej, ukierunkowanej na 

powiększenie pojemności retencyjnej gleb; 

 Kształtowanie siedlisk przyrodniczo-leśnych zabiegami melioracyjnymi; 

 Biologiczna regulacja cieków; 

 Renaturyzacja obszarów zmeliorowanych; 

 Regeneracja oczek wodnych i mokradeł śródpolnych; 

 Odtworzenie zadrzewień brzegowych i roślinności szuwarowej przy zbiornikach 

wodnych dla zahamowania ruchu biogenów w zlewni; 

 Rozwój systemu małej retencji, wdrożenie proekologicznych metod 

retencjonowania wody; 

 Inwentaryzacja, odbudowa i prawidłowa eksploatacja systemów melioracji; 

 Ochrona naturalnych zbiorników retencyjnych (tereny podmokłe, cieki, 

zbiorniki); 

 Wyznaczenie miejsc biwakowych wyposażonych w toalety, podłączone do sieci 

kanalizacyjnej lub bezodpływowych zbiorników nad jeziorami i głównymi 

rzekami (Rega, Mołstowa), planowanymi do rozwoju turystyki wodnej; 

 Ochrona unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny przez działania związane z 

gospodarką rolną i rybacką; 

WYMAGANIA I OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO FORM UŻYTKOWANIA WÓD I ZLEWNI: 

Odprowadzanie ścieków: 

 Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z uwagi na dużą podatność na 

degradację (jeziora: Dołgie, Klępnickie, Mielno, Ostrowiec, Przytonko, Resko 

Górne, Sambórz Duży, Węgorzyno, Zajezierze i Żabickie); 

Rolnicze gospodarowanie w zlewni: 

 Stosownie kodeksu dobrych praktyk rolniczych, ograniczenie nawożenia – w 

pasie ochronnym 100 m od jezior 
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Wędkarskie użytkowanie jezior: 

 Ograniczenie wędkowania z zanęcaniem ryb – wszystkie jeziora w zlewni; 

 Minimalizacja ryzyka wprowadzania do środowiska gatunków obcych, 

zagrażających gatunkom rodzimym; 

 Dostosowanie wielkości połowów do wielkości rybostanu w zbiornikach 

naturalnych, zarybianie szlachetnymi gatunkami ryb pochodzenia rodzimego (na 

obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego, ale należy rozszerzyć na pozostałe 

jeziora i cieki zlewni); 

 Ograniczenie połowów ryb przy życiu agregatów prądotwórczych i sieci 

ciągnionych, wstrzymanie połowów i wszelkich zabiegów gospodarczych na 

tarliskach w okresie tarła i wylęgu narybku (na obszarze Ińskiego Parku 

Krajobrazowego); 

Zagospodarowanie przestrzenne: 

 Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu 

naturalnej roślinności), uchwalenie docelowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiającego rekreacyjną zabudowę w 

pasie 100 m od brzegu jeziora, utrzymanie w aktualnym stanie pasa zadrzewień i 

zakrzaczeń jako dobrego bufora dla zanieczyszczeń obszarowych. 

III.3.4. Ograniczenia w korzystaniu z wód i wykonywaniu urządzeń: 

 Ograniczenie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie 

ludności w wodę; 

 Ograniczenie (zakaz) wprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej; 

 Ograniczenie wykonywania nowych urządzeń melioracyjnych, służących 

wyłącznie do odwodnień (na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego wynika to 

z planu ochrony). 
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IV. WYKONANIE BILANSU WODNOGOSPODARCZEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH I 

PODZIEMNYCH W ZLEWNI RZEKI REGI 

Zadanie zawiera: 

 analizę i ocenę otrzymanych wyników bilansowych wraz z określeniem wymaganego 

stopnia ograniczenia użytkowania wód powierzchniowych zlewni rzeki Regi w celu 

ochrony stanu tych wód oraz ochrony znajdujących się w tej zlewni ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych; 

 analizę i ocenę otrzymanych wyników bilansowych wraz z określeniem wymaganego 

stopnia ograniczenia użytkowania wód podziemnych regionu bilansowego Rega i 

przyległe Pomorze i zlewni Regi w celu ochrony stanu tych wód oraz ochrony 

znajdujących się w tych obszarach ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

 wskazanie wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb 

wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi, możliwych pod 

względem prawnym do wprowadzenia w warunkach korzystania z wód zlewni i 

niezbędnych do realizacji celów środowiskowych zapisanych w odniesieniu do wód 

zlewni Regi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wraz z 

uzasadnieniem i wskazaniem obszarów ich obowiązywania. 

 

IV.1. Bilans ilościowych zasobów wód powierzchniowych 

IV.1.1. Procedura obliczeń bilansowych 

Podstawa: przepływy średnie dekadowe z wielolecia w przekrojach wodowskazowych (dane 

niestandardowe, należy policzyć przepływy dekadowe z przepływów dobowych). 

Naturalizacja przepływów w przekrojach wodowskazowych. 

Wprowadza się pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc takiego 

teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na jego 

wielkość. W tym celu konieczne będzie oczyszczenie przepływów obserwowanych w 

przekrojach wodowskazowych o oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów 

i dodanie wielkości poborów wody. Czyszczenie przeprowadza się na podstawie rzeczywistego 

użytkowania w analizowanym wieloleciu na podstawie rzeczywistych wielkości poborów i 

zrzutów w każdej dekadzie analizowanego wielolecia.  Przy braku danych rzeczywistych z 

każdej dekady wielolecia ( najczęstszy przypadek) uzupełnia się danymi z pozwoleń wodno – 

prawnych (często zawyżone wielkości !). Sprawdza się i weryfikuje użytkowników w każdym 

roku analizowanego wielolecia, uwzględniając użytkowanie w latach, w których dany 

użytkownik funkcjonował, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego bazami danych.  

Naturalizację ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach wodowskazowych 

przeprowadza się dla wszystkich dekad analizowanego wielolecia. Wyznaczone średnie 

dekadowe wartości naturalnego odpływu jednostkowego dla poszczególnych zlewni 

różnicowych wykorzystane zostaną do obliczania średnich dekadowych wartości przepływu 

naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. Odtworzone w przekrojach 
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wodowskazowych przepływy naturalne rozłożone zostaną w profilach podłużnych rzek 

współczynnikiem spływu jednostkowego na przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja). 

Użytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględnia się w postaci sumarycznej ilości 

poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników zlokalizowanych na rzekach 

niekontrolowanych w przekroju ujścia tych rzek do recypienta. 

Po ostatecznej weryfikacji użytkowników zablokowana zostaje procedura obliczeniowa 

przepływów naturalnych w opcji symulowania zmian użytkowania zasobów wodnych 

(dodawanie, usuwanie, modyfikacja użytkownika), tzn. obliczony przepływ naturalny jest stały i 

niezmienny w profilu podłużnym rzeki. 

Przepływy rzeczywiste 

Po obliczeniu przepływów naturalnych obliczone zostaną przepływy rzeczywiste. Przy 

rozkładaniu obliczonych średnich, naturalnych dekadowych wartości natężenia przepływu w 

profilu podłużnym uwzględnia się wielkości użytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), przez co 

odtworzone zostaną wartości średniego przepływu rzeczywistego dekadowego, dla wszystkich 

analizowanych przekrojów bilansowych. Pod uwagę bierze się aktualnych rzeczywistych 

użytkowników (aktualne rzeczywiste poboru wody ze znakiem minus i zrzuty ścieków ze 

znakiem plus). W ten sposób obliczone zostaną rzeczywiste w każdej dekadzie każdego roku i 

dla każdego przekroju bilansowego. 

Przepływy gwarantowane 

Uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych przepływów 

rzeczywistych dla analizowanego wielolecia są podstawą obliczania wielkości gwarancji 

dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z ciągu wartości średnich 

dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów odpowiadającej długości wielolecia (np. 30 lat: 

1983 - 2012). Dla każdego przekroju bilansowego uzyskane zostaną  przepływy gwarantowane 

rzeczywiste o przyjętych poziomach gwarancji. 

Przepływy nienaruszalne 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód powierzchniowych, 

uznaje się przepływ nienaruszalny. Przepływ nienaruszalny oblicza się w przekrojach 

wodowskazowych oraz rozkłada  współczynnikiem spływu jednostkowego w profilu podłużnym 

(ekstrapolacja, interpolacja). 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane są jako różnica 

pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu nienaruszalnego w 

danym przekroju. Zasoby te określają ilość wody, jaka może zostać pobrana z danego przekroju 

rzeki pod warunkiem, że użytkownik po wykorzystaniu pobranej wody zwróci ją w całości do 

rzeki bezpośrednio poniżej miejsca poboru [PRO-WODA, 2008]. Ich matematyczny zapis podano 

poniżej: 

ZDZgw,p% = Qgw,p% – Qn 

gdzie: 

Qgw,p% – przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla różnych 

gwarancji (w przypadku zlewni Regi 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 
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Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

Zgodnie z metodyką [PRO – WODA, 2008]: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) o określonej gwarancji występowania, pokazujące, 

jaka ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu 

nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych użytkowników 

systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia bezzwrotnego pobranej wody”. 

W statycznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stalą, stanowiącą część zasobów dyspozycyjnych 

zwrotnych”. 

ZDBgw,p%  = α ZDBgw,p%  = α (Qgw,p% - Qn) 

gdzie: 

α – współczynnik określający jaka część zasobów dyspozycyjnych zwrotnych może być 

odprowadzona z cieku bez naruszenia wielkości przepływu nienaruszalnego oraz stopnia 

zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych poniżej, 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla różnych 

gwarancji (w przypadku zlewni Regi 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni Regi 

zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy, metodą wskazaną w 

rozporządzeniu (lub jego projekcie) w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego oraz zgodnie z kryterium rybacko – wędkarskim). 

W dynamicznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) obliczane są na podstawie analizy statystycznej 

wyników bilansu”. 

Wobec braku formuły obliczeniowej dla ZDB wprowadza się zapis matematyczny: 

ZDBgw,p%  = ZDZgwp%  + ∑Pi   + ∆Qrz 

gdzie: 

Pi – pobory wody poniżej analizowanego przekroju bilansowego, 

Qrz – przepływ rzeczywisty. 

 

IV.1.2. Obszarowy zakres obliczeń bilansowych  

Zgodnie z metodyką do szczegółowych obliczeń bilansowych Wykonawca wytypował 

następujące rzeki kontrolowane (posiadające aktualne lub historyczne dane wodowskazowe 

IMGW – PIB): 

1. Rega → Morze Bałtyckie 
2. Łoźnica → Rega 
3. Reska Węgorza → Rega 
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4. Brzeźnicka Węgorza → Reska Węgorza → Rega 
5. Piaskowa → Rega 
6. Ukleja → Rega 
7. Sąpólna → Rega 
8. Dobra → Sąpólna → Ukleja → Rega 
9. Rekowa → Rega 
10. Gardominka → Rega 
11. Lubieszawa → Rega 
12. Mołstowa → Rega 
 

IV.1.3. Ilościowy zakres obliczeń bilansowych  

Obliczenia przeprowadzono dla 12 rzek kontrolowanych w 18 przekrojach wodowskazowych 

IMGW – PIB. 

Baza hydrologicznych danych wejściowych do bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

obejmuje następujące przekroje pomiarowo – kontrolne (tab. IV.1.1.): 

 

Tabela IV.1. 1. Przekroje pomiarowo-kontrolne w zlewni Regi. 

Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 
Powierzchnia 

A [km2] 

Rega Golniewo Dolne 141,28 259,00 

Rega Łobez 117,35 615,81 

Rega Resko 80,01 1133,58 

Rega Trzebiatów 14,86 2637,53 

Łoźnica Łobez 1,80 87,24 

Reska Węgorza Węgorzyno 23,00 6,20 

Reska Węgorza Runowo 15,02 70,23 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,50 166,32 

Piaskowa Żerzyno 3,48 82,34 

Ukleja Mieszewo 28,80 95,95 

Ukleja Miłogoszcz 6,81 209,23 

Sąpólna Kulice 15,50 88,68 

Sąpólna Siwkowice 3,21 208,31 

Dobra Jarchlino 1,86 30,59 

Rekowa Płoty 1,31 104,57 

Gardominka Gardomino 5,31 73,00 

Lubieszowa Brojce 0,95 56,40 

Mołstowa Bielikowo 0,87 367,00 
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IV.1.4.Wyniki ilościowego bilansu dynamicznego wód powierzchniowych 

Dostępność ZDZ i ZDB na podstawie wyników ilościowego bilansu dynamicznego wód 

powierzchniowych. 

Analizowano występowanie deficytów zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i zasobów 

dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDZ). Przez deficyty rozumie się brak ZDZ lub/i ZDB (w tabelach 

wartość zero, na wykresach wartości ujemne). 

Analizowano stan zasobów w wydzielonych jednolitych częściach wód zlewni Regi. Z 

wydzielonych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) wytypowano JCWP dla tych 

rzek, które – zgodnie z przedstawioną metodyką – wytypowano do szczegółowych obliczeń 

bilansowych. Rzeka Dobra (dopływ Uklei) nie stanowi wydzielonej JCWP, ale została 

wytypowana do analiz jak rzeka, dla której przeprowadzono obliczenia bilansowe (rzeka 

kontrolowana wodowskazem). Dla zbiornika Rejowice na Redze nie wykazano ZDZ i ZDB. 

Zasoby zbiornika – jako jeziora przepływowego – oszacowano w rozdziale „Bilans wodny jezior”. 

Analizy przeprowadzono dla 12 rzek w 22 jednolitych częściach wód powierzchniowych, 

zgodnie z poniższym wykazem w porządku hydrograficznym (w nawiasie liczba JCWP dla danej 

rzeki): 

1. Rega (8, w tym 1 zbiornik), 
2. Łoźnica  (1), 
3. Reska Węgorza (2), 
4. Brzeźnicka Węgorza (1), 
5. Piaskowa (1), 
6. Ukleja (3), 
7. Sąpólna (2), 
8. Dobra (0), 
9. Rekowa (1), 
10. Gardominka (1), 
11. Lubieszawa (1), 
12. Mołstowa (2). 

Analizowano stan zasobów dla całej rzeki lub jej odcinków, zgodnie z podziałem na JCWP dla 

wytypowanych przepływów nienaruszalnych (metoda Kostrzewy 1, metoda Kostrzewy 2, 

metoda rybacko  - wędkarska), dla każdej gwarancji czasowej: GW = 95%, GW = 90%, GW = 

70%, GW = 50%, dla każdej dekady i każdego miesiąca. 

Wyniki zestawiono w tabelach zbiorczych dla JCWP zlewni Regi, oddzielnie dla każdej gwarancji 

i oddzielnie dla zasobów zwrotnych i bezzwrotnych (w sumie 24 tabele). 

Przyjęto następującą zasadę oznaczanie stwierdzonych deficytów:  

1.  brak zasobów ZDZ i ZDB na całym odcinku rzeki objętej JCWP: kolor czerwony 
2.  brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych odcinkach rzeki objętej JCWP: kolor żółty 
3.  brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych dopływach niekontrolowanych, wynikający 

z rozkładu odpływu jednostkowego na kontrolowanym recypiencie (ujemna 
wartość odpływu jednostkowego, przepływy rzeczywiste nie bilansują się w 
węzłach hydrometrycznych): kolor szary 

Ze względu na losowy charakter błędów oszacowania przepływów na posterunkach 

wodowskazowych, równanie ciągłości ruchu nie zawsze jest spełnione, a wielkość odpływu 

jednostkowego obliczona metodą analogii hydrologicznej może przybierać wartości nielogiczne 

(czasem nawet ujemne). Biorąc pod uwagę przedstawione założenia, skomplikowaną procedurę 
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obliczeniową bilansów dynamicznych dla każdego przekroju bilansowego  (naturalizacja 

przepływów, przepływy rzeczywiste uwzględniające użytkowanie, przepływy gwarantowane) 

oraz symulacyjny charakter aplikacji komputerowej (dodawanie, usuwanie, modyfikacja 

użytkowników) mogą pojawiać się np. ujemne wartości przepływów na dopływach 

niekontrolowanych.  

Dla zbiornika Rejowice nie wykazywano ZDZ i ZDB (oznaczenie x). 

Zgeneralizowany obraz dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych w 

zlewni Regi, w ujęciu roku hydrologicznego, wg kryterium przepływu nienaruszalnego (metoda 

Kostrzewy 1, metoda Kostrzewy 2, metoda rybacko – wędkarska) oraz dla czterech wartości 

gwarancji przedstawiono w tabelach IV.1.2-IV.1.13 (ZDZ) i IV.I.14 – IV.I.25 (ZDB). 
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Tabela IV.1. 2. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 3. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 4. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 5. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 6. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 7, Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 8. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 9. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 10. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 11. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 12. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 13. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 14. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 15. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 16. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 17. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 18. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 1). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 19. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 20. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 21. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda Kostrzewy (MK 2). 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 22. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 23. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 24. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Tabela IV.1. 25. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Regi; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: kryterium rybacko-wędkarskie. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega do dopł. spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zb. Rejowice                                                                         

5 Rega - zb. Rejowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Rega od zb. Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa                                                                         

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od żródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         
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Możliwe przyczyny stwierdzonych deficytów wody. 

Niskie przepływy dla gwarancji 95% i 90%.  

Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne obliczane są w oparciu o przepływy gwarantowane. 

Przepływy dla gwarancji czasowych GW = 95% i GW = 90% to przepływy, które wraz z 

wyższymi występują odpowiednio przez 95% i 90% badanego okresu. Dają one wartości 

plasujące je w niskiej strefie przepływów.   

Istnieją statystyczne zależności regionalne pomiędzy: 

przepływami o określonej gwarancji występowania QGW% i przepływem średnim SSQ: 

QGW% = Wp% SSQ 

przepływem średnim niskim (SNQ) i przepływem średnim (SSQ): 

SNQ = WSNQ SSQ 

Wartości współczynników W90% i W95% dla poszczególnych regionów wodnych oszacowane 

zostały w zależności od charakteru rzeki (nizinne, przejściowe, górskie) i powierzchni zlewni 

(„Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 

korzystania z wód zlewni”, PRO-WODA, Warszawa, 2008). 

Wartości współczynników korelacyjnych zestawiono w tabeli IV.1.26. 

 

Tabela IV.1. 26. Teoretyczne wartości współczynników WSNQ, W90%, W95% w przekrojach wodowskazowych zlewni Regi. 

rzeka wodowskaz A typ W95 W90 WSNQ 

Rega Golniewo Dolne 259,00 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Rega Łobez 615,81 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Rega Resko 1133,58 przejściowy 0,555 0,608 0,524 

Rega Trzebiatów 2637,53 przejściowy 0,555 0,608 0,524 

Łoźnica Łobez 87,24 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Reska Węgorza Węgorzyno 6,20 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Reska Węgorza Runowo 70,23 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 166,32 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Piaskowa Żerzyno 82,34 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Ukleja Mieszewo 95,95 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Ukleja Miłogoszcz 209,23 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Sąpólna Kulice 88,68 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Sąpólna Siwkowice 208,31 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Dobra Jarchlino 30,59 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Rekowa Płoty 104,57 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Gardominka Gardomino 73,00 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Lubieszowa Brojce 56,40 przejściowy 0,504 0,555 0,501 

Mołstowa Bielikowo 367,00 przejściowy 0,504 0,555 0,501 
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Wszystkie badane rzeki w zlewni Regi mają przejściowy typ hydrologiczny, a ich powierzchnia 

zlewni – poza Regą – jest mniejsza niż 1000 km2. Rega w środkowym i dolnym biegu odwadnia 

zlewnię o powierzchni ponad 1000 km2. Przepływy gwarantowane QGW95% w zlewni Regi 

szacuje się na ok. 50% - 55% przepływów średnich, a QGW90% na ok. 55% - 60% SSQ. Są one 

zbliżone do przepływów średnich niskich, które szacowane są na ok. 50% - 52% SSQ.  

Na podstawie obserwacji wodowskazowych w zlewni Regi rzeczywiste przepływy 

gwarantowane roczne dla GW = 90% kształtują się na poziomie ok. 40 – 60% SSQ. Wyjątek 

stanowią Reska Węgorza i Sąpólna (w przekroju Kulice) dla których przepływy QGW90% są 

niższe i kształtują się na poziomie 10 – 20% SSQ, oraz Brzeźnicka Węgorza z wyższymi 

przepływami QGW90% (ok. 70% SSQ). Przepływy QGW90% są zbliżone do przepływów SNQ w 

całej zlewni Regi. 

Wartości analizowanych przepływów zestawiono w tabeli IV.1.27.  

Tabela IV.1. 27. Wartości przepływów QGW90%, SNQ i SSQ w przekrojach wodowskazowych rzeki Regi na podstawie 
obserwacji wodowskazowych. 

rzeka wodowskaz A typ QGW90 SNQ SSQ 

Rega Golniewo Dolne 259,00 przejściowy 1,10 1,03 1,90 

Rega Łobez 615,81 przejściowy 2,58 2,42 4,50 

Rega Resko 1133,58 przejściowy 5,19 4,82 8,67 

Rega Trzebiatów 2637,53 przejściowy 10,9 9,24 20,1 

Łoźnica Łobez 87,24 przejściowy 0,24 0,22 0,52 

Reska Węgorza Węgorzyno 6,20 przejściowy 0,003 0,005 0,027 

Reska Węgorza Runowo 70,23 przejściowy 0,10 0,083 0,39 

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 166,32 przejściowy 0,95 0,87 1,28 

Piaskowa Żerzyno 82,34 przejściowy 0,24 0,27 0,51 

Ukleja Mieszewo 95,95 przejściowy 0,28 0,26 0,79 

Ukleja Miłogoszcz 209,23 przejściowy 0,76 0,70 1,56 

Sąpólna Kulice 88,68 przejściowy 0,12 0,091 0,57 

Sąpólna Siwkowice 208,31 przejściowy 0,59 0,56 1,47 

Dobra Jarchlino 30,59 przejściowy 0,11 0,11 0,23 

Rekowa Płoty 104,57 przejściowy 0,21 0,17 0,58 

Gardominka Gardomino 73,00 przejściowy 0,22 0,21 0,56 

Lubieszowa Brojce 56,40 przejściowy 0,16 0,14 0,44 

Mołstowa Bielikowo 367,00 przejściowy 1,64 1,39 2,89 

 

Przepływy nienaruszalne. 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód powierzchniowych, 

uznaje się przepływ nienaruszalny. Przepływ nienaruszalny stanowi dolne ograniczenie 

ilościowe zasobów zwrotnych i bezzwrotnych. 
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Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 

stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm) i średnie niskie miesięczne (SNQm) i średnie 

niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Regi. 

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny uzyskany trzema metodami: 

 na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni, 

 na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego, 

 na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

Przepływ nienaruszalny wyznaczony tzw. metodą Kostrzewy (przy użyciu parametru k) jest 
wielkością stałą w ciągu roku, przepływ nienaruszalny w oparciu o kryterium wędkarsko – 
rybackie różnicuje jego wielkość w poszczególnych miesiącach roku. 

Zastosowanie parametru k na podstawie wzoru dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego zmniejsza wartość przepływu nienaruszalnego o ok. 20% w stosunku do 
parametru k, wyznaczanego na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni. 
(oprócz przekroju wodowskazowego Łobez na Redze – gdzie zachodzi odwrotna relacja, oraz 
wodowskazu Trzebiatów na Redze -  gdzie przepływy nienaruszalne w obu przypadkach są takie 
same). 
 

W porównaniu z pozostałymi zaproponowanymi przepływami nienaruszalnymi przepływ wg 
kryterium rybacko – wędkarskiego jest bardziej restrykcyjny, a więc większym stopniu 
ogranicza dostępność zasobów wodnych od przepływu metodą Kostrzewy, w okresie rozwoju i 
tarła ryb łososiowatych (czyli w miesiącach wiosennych: marzec, kwiecień i jesiennych: 
wrzesień – listopad). W tym okresie (szczególnie na wiosnę) przepływy wyznaczone metodą 
rybacką – wędkarską są nawet dwu- trzykrotnie wyższe od analogicznych przepływów 
wynikających z metody parametrycznej. Z kolei w okresie przezimowania (grudzień – luty) 
przepływ nienaruszalny rybacko – wędkarski jest najczęściej niższy od wyznaczonego metodą 
parametryczną. W pozostałych miesiącach (tzw. okres wzrostu maj – sierpień) przepływy 
nienaruszalne policzone różnymi metodami są  do siebie zbliżone.  

 

Wizualizację kształtowania się przepływów nienaruszalnych w przekrojach wodowskazowych 

zlewni Regi przedstawiono na Rys. IV.1.1.  
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Rys. IV. 1. 1. Kształtowanie się przepływów nienaruszalnych obliczonych różnymi metodami w zlewni Regi. 

Użytkowanie wód powierzchniowych 

Czynnikiem mogącym mieć istotny wpływ na deficyty zasobów jest gospodarcze użytkowanie 
wód powierzchniowych. W sytuacji dużych poborów wody, nie zrekompensowanych zrzutami, 
mamy do czynienia z ujemnym bilansem użytkowania (suma poborów wody przewyższa sumę 
zrzutów). W zlewni Regi istotne pobory wody, generujące ujemne sumy bilansowe, notuje się 
głównie w marcu i kwietniu na: 

 Redze (od dopływu spod Bystrzyny do Uklei), 

 Łoźnicy, 
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 Reskiej Węgorzy, 

 Piaskowej. 

W marcu i kwietniu deficyty sięgają przeważnie ponad 150 l/s, natomiast w okresie od maja do 

sierpnia oraz w ciągu całego roku hydrologicznego (Mołstowa) wartości ujemnych sum 

bilansowych wynoszą przeciętnie 30 l/s. 

Zgeneralizowany obraz sum bilansowych poborów i zrzutów w zlewni Regi w dekadach roku 

hydrologicznego przedstawiono w tabeli IV.1.28. 
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Tabela IV.1. 28. Ujemne sumy bilansowe w JCWP znajdujących się w granicach zlewni Regi. 

 

Nr JCWP 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Rega od źródeł do dopływu spod Bystrzyny                                                                         

2 Rega od dopływu spod Bystrzyny do Starej Regi                                                                         

3 Rega od Starej Regi do Uklei                                                                         

4 Rega od Uklei do zbiornika Rejowice                                                                         

5 Rega zbiornik Rejowice                                                                         

6 Rega od zbiornika Rejowice do Mołstowej                                                                         

7 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi                                                                         

8 Rega od Zgniłej Regi do ujścia                                                                         

9 Łoźnica                                                                         

10 Reska Węgorza od źródeł do Golnicy                                                                         

11 Reska Węgorza od Golnicy do ujścia                                                                         

12 Brzeźnicka Węgorza                                                                         

13 Piaskowa                                                                         

14 Ukleja do wypływu z jeziora Okrzeja                                                                         

15 Ukleja od wypływu z jez. Okrzeja do Dobrzenicy                                                                         

16 Ukleja od Dobrzenicy do ujścia                                                                         

17 Sąpólna od źródeł do Dobrej                                                                         

18 Sąpólna od Dobrej do ujścia                                                                         

19 Dobra                                                                         

20 Rekowa brak użytkowników 

21 Gardominka                                                                         

22 Lubieszowa                                                                         

23 Mołstowa od źródeł do Czernicy                                                                         

24 Mołstowa od Czernicy do ujścia                                                                         

                                      

                 - ujemna suma bilansowa JCWP od 25 do 50 l/s   

                 - ujemna suma bilansowa JCWP od 50 do 100 l/s    

                 - ujemna suma bilansowa JCWP większa od 100 l/s   
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Analiza zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB) w zlewni Regi na 

obszarach JCWP. 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne przeanalizowano dla obszarów jednolitych części 

wód powierzchniowych (JCWP) w granicach zlewni rzeki Regi. Stan zasobów określono dla 

trzech wariantów przepływu nienaruszalnego oraz czterech gwarancji przepływu: 50, 70, 90 i 

95%. 

Metoda Kostrzewy – współczynnik k na podstawie typu hydrologicznego rzeki i 

powierzchni zlewni 

Zasoby zwrotne wody o gwarancji 50% są niedostępne w III dekadzie września, we wszystkich 

jednolitych częściach wód (JCWP). Poza tym brak ZDZ dotyczy głównie rzeki Regi powyżej ujścia 

Bystrzyny i zaznacza się od maja do grudnia oraz Brzeźnickiej Węgorzy, gdzie deficyt występuje 

od lipca do października. Odcinkami zasobów zwrotnych brakuje w JCWP Reskiej Węgorzy 

powyżej Golnicy. 

Wzrost gwarancji do 70% nie prowadzi do istotnego wzrostu liczby JCWP objętych zjawiskiem 

deficytu zasobów zwrotnych wody. Brak ZDZ uwidacznia się szczególnie we wrześniu, kiedy 

obejmuje wszystkie JCWP oraz w sierpniu. Problem deficytów dotyczy przede wszystkim 

dopływów rzeki Regi, głównie: Brzeźnickiej Węgorzy, Piaskowej i Uklei do Jez. Ukrzeja. 

Wyraźne pogorszenie dostępności zasobów zaznacza się między gwarancją 70 a 90%. Brak ZDZ 

dotyczy okresu od czerwca do października, lokalnie nawet listopada i zaznacza się na Redze 

powyżej ujścia Starej Regi, na Sąpólnej powyżej ujścia Dobrej i na Dobrej oraz w JCWP 

cechujących się deficytem przy gwarancji 70%. 

Między dostępnością zasobów zwrotnych o gwarancji 90 i 95% nie zachodzi istotna różnica  

Metoda Kostrzewy – współczynnik k na podstawie wzoru opracowanego dla regionu 

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  

Zasoby zwrotne wody o gwarancji 50% dostępne są niemal we wszystkich JCWP. Brak notowany 

jest w III dekadzie września we wszystkich jednolitych częściach wód powierzchniowych, a poza 

tym odcinkowe deficyty pojawiają się na Redze powyżej ujścia dopływu spod Bystrzyny (od 

maja do listopada) i na Reskiej Węgorzy (od marca do września). 

Przy gwarancji 70% nie obserwuje się niemal żadnych dodatkowych deficytów w stosunku do 

gwarancji 50%. Brak ZDZ nadal uwidacznia się w III dekadzie września we wszystkich JCWP, 

dodatkowo na Redze powyżej ujścia dopływu spod Bystrzyny odcinkowe deficyty pojawiają się 

w pozostałych miesiącach i dekadach roku. Brak zasobów zwrotnych zaznacza się także na 

Reskiej Węgorzy powyżej Golnicy (marzec – wrzesień). 

Zasoby zwrotne 90- i 95-procentowe wykazują deficyty głównie od lipca do września, zwłaszcza 

w JCWP: Dobra, Rekowa, Gardominka, Lubieszawa, Reska Węgorza powyżej Golnicy i Ukleja. 

 

Metoda rybacko-wędkarska 

Zasoby o gwarancji 50% wykazują deficyty we wrześniu (III dekada) i obejmujące wszystkie 

JCWP. Rega do dopływu spod Bystrzyny cechuje się odcinkowymi brakami zasobów przez 

większą część roku (marzec – wrzesień), podobnie jak Reska Węgorza powyżej Golnicy. 
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Brzeźnicka Węgorza i Piaskowa wykazują odcinkowe deficyty zasobów wodnych w marcu i 

kwietniu. 

Przy gwarancji 70% skala deficytów nieznacznie wzrasta obejmując Regę powyżej dopływu 

spod Bystrzyny w okresie od marca do listopada (głownie braki odcinkowe) oraz Reską 

Węgorzę powyżej Golnicy (marzec – wrzesień) z brakiem zasobów od lipca do września. Brak 

ZDZ wzdłuż niemal całej Regi występuje w kwietniu. 

Gwałtowny wzrost deficytu zasobów wodnych występuje przy gwarancji przepływów na 

poziomie 90%. Deficyty zaznaczają się głównie od lipca do września i obejmują niemal wszystkie 

JCWP. Najmniejsze deficyty zaznaczają się na Reskiej Węgorzy powyżej Golnicy oraz na Uklei 

poniżej Dobrzenicy. Braki zasobów uwidaczniają się także wiosną (głównie kwiecień). 

Przy gwarancji 95% nie następuje już istotny wzrost deficytowości. Ogólnie biorąc braki 

zasobów wodnych występują w dwóch zwartych okresach: wiosną od marca do kwietnia oraz 

latem i jesienią – od lipca do października. 

Deficyty w zakresie zasobów bezzwrotnych wody są bardzo zbliżone do tych, które obejmują 

ZDZ. Niemal zawsze, gdy występują braki zasobów zwrotnych, mamy do czynienia z podobną 

tendencją przy zasobach bezzwrotnych. Zasadnicza różnica występuję w przypadku rzeki 

Mołstowej, która niezależnie od gwarancji i przepływu nienaruszalnego wykazuje permanentny 

deficyt wody – przez cały rok do ujścia Czernicy, a odcinkami poniżej ujścia Czernicy. 

Podsumowanie 

Analiza zmienności i dostępności ZDZ i ZDB w ramach jednolitych części wód powierzchniowych 

w graniach zlewni rzeki Regi wskazuje na istotne znaczenie przyjętego przepływu 

nienaruszalnego. Jakkolwiek między dwoma wariantami metody wg Kostrzewy nie zachodzi 

istotna zmiana w zakresie dostępności ZDZ i ZDB, tak już w przypadku kryterium rybacko-

wędkarskiego zdecydowanie wzrasta liczba JCWP objętych zjawiskiem deficytu. Najwyraźniej 

widać to między gwarancją 70 i 90%. Kryterium rybacko-wędkarskie jest więc bardziej 

restrykcyjne i w istotny sposób ogranicza wielkość oraz dostępność zasobów wodnych na 

potrzeby gospodarki wodnej w zlewni rzeki Regi. Przy kryterium hydrobiologicznym metody 

Kostrzewy całkowite lub odcinkowe braki zasobów wodnych dyspozycyjnych obejmują 

szczególnie okres letnio-jesienny. Z kolei w przypadku kryterium rybacko-wędkarskiego 

deficyty obejmują znacznie dłuższy czas w okresie letnim oraz dodatkowo pojawiają się w czasie 

wiosny (marzec, kwiecień), a więc w czasie wzmożonego poboru wody na potrzeby gospodarki 

rybackiej. Ponadto warto podkreślić, że problem deficytów w zasobach wodnych dotyczy 

szczególnie analizowanych dopływów kontrolowanych zlewni rzeki Regi, a zdecydowanie 

mniejszym stopniu samej rzeki Regi, z wyjątkiem jej górnego odcinka – powyżej dopływu spod 

Bystrzyny. 

 

Bilans wodny jezior 

Jako zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla jezior ZDBjez przyjęto objętość wody jeziornej 

mieszczącej się w zakresie średniej rocznej amplitudy stanów wody wyznaczonej z wielolecia. 

Założenie takie uwzględnia powiązanie zasobów dyspozycyjnych z naturalnym rytmem 

zmienności całkowitych zasobów wodnych jeziora, kształtowanych sezonowymi zmianami 

warunków zasilania. Powoduje też, że wyznaczona retencja użyteczna mieści się w zakresie 
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ekstremalnych wahań zwierciadła wody jeziora, które występując okresowo w sposób naturalny 

i nie prowadzą do degradacji ekosystemu tego jeziora.  

ZDBjez = 0,01 Hs Ajez  [mln m3] 

gdzie: 

Hs - średnia roczna amplituda stanów wody z wielolecia [cm]; 

Ajez - powierzchnia jeziora [km2]. 

 

W przypadku braku kontroli hydrometrycznej zgodnie Hs wyznacza się jako średnią 

arytmetyczną wyników obliczeń otrzymanych z czterech formuł empirycznych: 

H 1 = 10,15 (Azjez/ Ajez)0,434 

H 2 = 0,066 (Azjez/ Ajez) + 44,486 

H 3 = 0,327 (Azjez/ Ajez) + 33,13 

H 4 = 0,319 (Azjez/ Ajez) – 0,147L + 38,40 

gdzie: 

Azjez - powierzchnia całkowitej zlewni jeziora [km2]; 

L - stopień lesistości zlewni jeziora [%]. 

Do obliczeń bilansowych zlewni Regi zleceniodawca wytypował 11 jezior: Okrzeja (na rzece 

Ukleja), Woświn (na rzece Ukleja), Mielno (na rzece Ukleja), Żabice (na rzece Brzeźnicka 

Węgorza), Brzeźno (na rzece Brzeźnicka Węgorza), Dłusko (na rzece Dopływ z Dłuska → 

Ukleja), Czaple (na rzece Brzeźnicka Węgorza), Bucierz Duży (na rzece Brzeźnicka Węgorza), 

Ostrowiec (na rzece Brzeźnicka Węgorza), Zbiornik Rejowice (na rzece Rega) i Zbiornik Likowo 

(na rzece Rega).  

 

Tabela IV.1. 29. Wytypowane jeziora w zlewni Regi. 

Nazwa jeziora Ajez w km2 

Okrzeja 0,92 

Woświn (Woswin) 7,58 

Mielno 0,57 

Żabice 0,52 

Brzeźnia (Brzeźniak) 0,82 

Dłusko (Długie) 0,50 

Czaple 0,95 

Bucierz (Bucierz Duży) 1,47 

Ostrowiec (Ziemsko) 0,78 

Zbiornik Rejowice 1,64 

Zbiornik Likowo 0,38 
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Tabela IV.1. 30. Średnia roczna amplituda stanów wody dla wytypowanych jezior zlewni Regi. 

Nazwa jeziora 
Ajez Azjez L śr. H 

km2 km2 % cm 

Okrzeja 0,92 7,13 53,5 34,59 

Woświn (Woswin) 7,58 33,61 18,1 33,97 

Mielno 0,57 2,74 0,0 34,88 

Żabice 0,52 7,50 71,6 37,14 

Brzeźnia (Brzeźniak) 0,82 5,18 34,3 34,52 

Dłusko (Długie) 0,50 5,67 28,0 37,27 

Czaple 0,95 6,76 58,2 34,08 

Bucierz (Bucierz Duży) 1,47 7,26 57,9 32,83 

Ostrowiec (Ziemsko) 0,78 3,81 57,8 32,80 

Zbiornik Rejowice 1,64 14,98 30,7 36,13 

Zbiornik Likowo 0,38 12,98 8,9 46,50 

 
Tabela IV.1. 31. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla wytypowanych jezior zlewni Regi. 

Nazwa jeziora 
ZDBjez 

mln m3 

Okrzeja 0,32 

Woświn (Woswin) 2,58 

Mielno 0,20 

Żabice 0,19 

Brzeźnia (Brzeźniak) 0,28 

Dłusko (Długie) 0,19 

Czaple 0,32 

Bucierz (Bucież Duży) 0,48 

Ostrowiec (Ziemsko) 0,26 

Zbiornik Rejowice 0,59 

Zbiornik Likowo 0,18 
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IV.1.5. Ograniczenia ilościowe użytkowania wód powierzchniowych w 

zlewni rzeki Regi 

W związku z uzyskanymi wynikami bilansu dynamicznego zlewni rzeki Regi wskazującymi na 

okresowe występowanie deficytu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych, przeanalizowano stopień 

zaspokojenia potrzeb wodnych dla wybranych użytkowników. Kryterium wyboru był wpływ 

użytkownika na deficyt zasobów. Spośród 12 rzek objętych bilansowaniem wskazano 4, na 

których deficyty zasobów wodnych wynikają z nadmiernego użytkowania wody; są to: 

 Rega, 

 Reska Węgorza, 

 Piaskowa, 

 Mołstowa. 

Porównano wyniki otrzymane dla przepływów nienaruszalnych metodą Kostrzewy (K2) 

(współczynnik k wg wzoru regionalnego) i metodą rybacko – wędkarską (R-W).  Jako kryterium 

ograniczenia ilościowego wód powierzchniowych przyjęto przepływ nienaruszalny wyznaczony 

metodą Kostrzewy (kryterium hydrobiologiczne) przy współczynniku k wg wzoru regionalnego 

ważnego na obszarze dorzecza dolnej Odry i rzek Przymorza (K2). Wybór kryterium przepływu 

nienaruszalnego wynikał głównie z faktu, iż jego wartości są najniższe spośród przyjętych w 

opracowaniu metod obliczania przepływu nienaruszalnego w okresie lata hydrologicznego, 

kiedy notuje się deficyty zasobów wodnych. Analizy ograniczeń ilościowych w korzystaniu z 

wód powierzchniowych odniesiono do dwóch gwarancji czasowych zaspokojenia potrzeb 

wodnych 70% (założona gwarancja zaspokojenia potrzeb dla stawów rybnych) i 90%. 

Zestawiono pobory wody z pozwoleń wodnoprawnych (pobór aktualny) i pobory wody z 

wyników bilansowych (pobór możliwy). Policzono gwarancje zaspokojenia potrzeb 

użytkowników dla Qn wg K2 i Qn wg R-W w każdym miesiącu i dekadzie. Kolorem zielonym 

oznaczono dekady, w których zasoby wodne dostępne są z gwarancją czasową co najmniej 70%.  

rzeka: Reska Węgorza 

Użytkownik: staw karpiowy ANR w Nowogardzie (ID 1203064) 

Lokalizacja:  Połchowo-Węgorzyno-Winniki 

Km:   21,60 

A [km2]:  10,03 

 

Tabela IV.1. 32. Pobory wody aktualne (z pozwolenia wodnoprawnego) i możliwe (z wyników bilansowych) przy Gt = 70%, 
Qn wg K2. 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Pobór aktualny 

[m3/s] 

Pobór możliwy 

[m3/s] 

III 

1 0,21 0,050 

2 0,21 0,067 

3 0,21 0,062 

IV 1 0,21 0,057 
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2 0,21 0,051 

3 0,21 0,039 

V 

1 0,035 0,029 

2 0,035 0,032 

3 0,035 0,026 

VI 

1 0,035 0,016 

2 0,035 0,012 

3 0,035 0,013 

VII 

1 0,035 0,008 

2 0,035 0,012 

3 0,035 0,011 

VIII 

1 0,035 0,004 

2 0,035 0,006 

3 0,035 0,004 

 
Tabela IV.1. 33. Pobory wody aktualne (z pozwolenia wodnoprawnego) i możliwe (z wyników bilansowych) przy Gt = 90%, 
Qn wg K2. 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Pobór aktualny 

[m3/s] 

Pobór możliwy 

[m3/s] 

III 

1 0,21 0,033 

2 0,21 0,039 

3 0,21 0,050 

IV 

1 0,21 0,043 

2 0,21 0,041 

3 0,21 0,025 

V 

1 0,035 0,020 

2 0,035 0,011 

3 0,035 0,010 

VI 

1 0,035 0,008 

2 0,035 0,008 

3 0,035 0,002 

VII 

1 0,035 0,000 

2 0,035 0,000 

3 0,035 0,000 

VIII 

1 0,035 0,000 

2 0,035 0,000 

3 0,035 0,000 

 

Dla użytkownika ANR Nowogard – staw karpiowy (ID 1203064) opracowano zestawienie 

wartości gwarancji czasowej zaspokojenia potrzeb w  zakresie poboru aktualnego w 
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poszczególnych dekadach roku hydrologicznego (tab. IV.1.33). Stwierdzono znaczące 

przeszacowanie wartości poboru aktualnego w stosunku do możliwego w realizacji. Stąd, 

zarówno przy przepływie nienaruszalnym wg Kostrzewy (K2), jak i kryterium rybacko-

wędkarskim (R-W), nie ma możliwości realizacji poboru aktualnego w marcu i kwietniu, 

natomiast w okresie od maja do września potrzeby mogą być zaspokojone z gwarancją od kilku, 

do kilkunastu procent w miesiącach od lipca do września i z gwarancją na ogół poniżej 50% w 

maju i w czerwcu. 

Tabela IV.1. 34. Gwarancje zaspokojenia potrzeb wodnych stawu karpiowego (ID 1203064). 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Gt [%] 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Gt [%] 

ANR Nowogard - staw 
karpiowy 

ANR Nowogard - staw 
karpiowy 

K2 R-W K2 R-W 

XI 

1 91 89 

V 

1 65 63 

2 92 91 2 62 55 

3 96 95 3 49 48 

XII 

1 98 100 

VI 

1 30 23 

2 100 100 2 30 23 

3 100 100 3 17 10 

I 

1 100 100 

VII 

1 20 17 

2 100 100 2 15 10 

3 97 100 3 13 10 

II 

1 100 100 

VIII 

1 10 7 

2 100 100 2 9 8 

3 100 100 3 9 8 

III 

1 0 0 

IX 

1 14 13 

2 0 0 2 13 12 

3 0 0 3 8 7 

IV 

1 0 0 

X 

1 82 81 

2 0 0 2 87 84 

3 0 0 3 87 85 

 

Wymagane ograniczenie ilościowe: 

Przyjmując gwarancję zaspokojenia potrzeb na poziomie Gt = 70% i przepływ nienaruszalny K2, 

użytkownik o ID 1203064 wymaga ograniczenia poboru wody 

według zapisów w tabeli V.3 (pobór możliwy). 

 

rzeka: Piaskowa 

Użytkownik: stawy karpiowe ICR w Malińcu (ID 1203018) – ciek Młynowa 

Lokalizacja:  Maliniec 

Km:   ------- 
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A [km2]:  ------- 

 

Tabela IV.1. 35. Pobory wody aktualne (z pozwolenia wodnoprawnego) i możliwe (z wyników bilansowych) przy Gt = 70%, 
Qn wg K2. 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Pobór aktualny 

[m3/s] 

Pobór możliwy 

[m3/s] 

VIII 

1 0,033 0,032 

2 0,033 0,026 

3 0,033 0,027 

 

Tabela IV.1. 36. Pobory wody aktualne (z pozwolenia wodnoprawnego) i możliwe (z wyników bilansowych) przy Gt = 90%, 
Qn wg K2. 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Pobór aktualny 

[m3/s] 

Pobór możliwy 

[m3/s] 

III 

1 0,198 0,097 

2 0,198 0,080 

3 0,198 0,123 

IV 

1 0,231 0,075 

2 0,231 0,079 

3 0,231 0,071 

V 

1 0,033 0,079 

2 0,033 0,056 

3 0,033 0,043 

VI 

1 0,033 0,023 

2 0,033 0,012 

3 0,033 0,014 

VII 

1 0,033 0,012 

2 0,033 0,000 

3 0,033 0,000 

VIII 

1 0,033 0,002 

2 0,033 0,002 

3 0,033 0,000 

IX 
1 0,033 0,007 

2 0,033 0,018 

 

Porównanie wielkości poboru aktualnego i możliwego w realizacji przy założeniu gwarancji 

70% wskazują na niewielkie wartości deficytu, natomiast już przy gwarancji czasowej Gt = 90% 

niedobory wody pojawiają się przez kilka miesięcy (marzec – wrzesień). Pobory aktualne w 

marcu i kwietniu są 2-3-krotnie wyższe od dostępnych zasobów wodnych, natomiast w lipcu i 
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sierpniu notuje się dekady, kiedy nie ma możliwości realizacji poboru z uwagi na wartości 

przepływu nienaruszalnego wyższe od wartości przepływu gwarantowanego. 

Wymagane ograniczenie ilościowe: 

Przyjmując gwarancję zaspokojenia potrzeb na poziomie Gt = 70% i przepływ nienaruszalny K2, 

użytkownik o ID 1203018 nie wymaga ograniczenia poboru wody. 

rzeka: Mołstowa 

Użytkownik: stawy pstrągowe Tadeusz Kowalczyk (ID 1203076) 

Lokalizacja:  Maliniec 

Km:   17,94 

A [km2]:  273,71 

Użytkownik: staw pstrągowo –łososiowy Leon Momot (ID 1203031) 

Lokalizacja:  Mołstowo 

Km:   7,30 

A [km2]:  356,08 

 

Tabela IV.1. 37. Gwarancje zaspokojenia potrzeb wodnych wybranych stawów (ID 1203076 i ID 1203031). 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Gt [%] 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Gt [%] 

Tadeusz Kowalczyk - 
staw pstrągowy 

Leon Momot - staw 
pstrągowo-łososiowy 

Tadeusz Kowalczyk - 
staw pstrągowy 

Leon Momot - staw 
pstrągowo-łososiowy 

K2 R-W K2 R-W K2 R-W K2 R-W 

XI 

1 100 90 98 57 

V 

1 100 100 100 98 

2 100 94 96 67 2 99 98 97 83 

3 100 98 99 76 3 98 97 91 76 

XII 

1 100 100 99 97 

VI 

1 100 89 85 66 

2 100 100 100 99 2 99 92 83 58 

3 100 100 100 100 3 98 76 68 42 

I 

1 100 100 100 98 

VII 

1 90 73 60 43 

2 100 100 100 100 2 82 73 65 38 

3 100 100 97 96 3 87 79 66 41 

II 

1 100 100 97 96 

VIII 

1 81 51 48 35 

2 100 100 100 98 2 84 70 43 29 

3 100 100 99 98 3 84 62 53 34 

III 

1 100 76 100 69 

IX 

1 90 51 64 32 

2 100 84 100 76 2 92 55 64 44 

3 100 82 100 71 3 87 57 65 35 

IV 

1 100 83 100 72 

X 

1 97 62 70 40 

2 100 75 100 58 2 97 67 88 43 

3 100 55 100 41 3 99 68 83 43 
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Na rzece Mołstowej, przy gwarancji 70%, nie notuje się negatywnego wpływu użytkowników 

pobierających wodę na stan zasobów wodnych (dla stawów pstrągowych pobór wody i zrzut  

ścieków odbywają się w tym samym czasie i w tym samym miejscu)  

Zestawienie wielkości gwarancji czasowej zaspokojenia potrzeb wodnych dwóch największych 

użytkowników na rzece Mołstowej przy założeniu dwóch metod obliczania przepływu 

nienaruszalnego wskazuje na to, że kryterium rybacko-wędkarskie jest bardziej restrykcyjne. 

Kolorem zielonym oznaczono dekady, w których zasoby wodne dostępne są z gwarancją 

czasową co najmniej 70%. Przy kryterium rybacko-wędkarskim liczba takich dekad wynosi 27 

(staw pstrągowy T. Kowalczyk) albo 14 (staw pstrągowo-łososiowy Leon Momot). Z punktu 

widzenia realizacji potrzeb wodnych użytkowników w zlewni rzeki Mołstowej korzystniejsze 

jest przyjęcie przepływu nienaruszalnego wg kryterium hydrobiologicznego przy parametrze k 

wg wzoru regionalnego ważnego na obszarze dorzecza dolnej Odry i rzek Przymorza. 

Wymagane ograniczenie ilościowe: 

Przyjmując gwarancję zaspokojenia potrzeb na poziomie Gt = 70% i przepływ nienaruszalny K2, 

użytkownicy o ID 1203076 i ID 1203031 nie wymagają ograniczenia poboru wody. 

 

rzeka Rega 

Użytkownik: staw karpiowy Czesław Kowalewski (ID 1203010) 

Lokalizacja:  Oparzno 

Km:   139,00 

A [km2]:  269,73 

 

Tabela IV.1. 38. Pobory wody aktualne (z pozwolenia wodnoprawnego) i możliwe (z wyników bilansowych) przy Gt = 90%, 
Qn wg K2. 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Pobór aktualny 

[m3/s] 

Pobór możliwy 

[m3/s] 

VII 3 0,033 0,005 

VIII 
1 0,033 0,000 

2 0,033 0,000 

 
Tabela IV.1. 39. Gwarancje zaspokojenia potrzeb wodnych stawu karpiowego (ID 1203010). 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Gt [%] 

m
ie

si
ąc

 

d
ek

ad
a 

Gt [%] 

Czesław Kowalewski - 
staw karpiowy 

Czesław Kowalewski - 
staw karpiowy 

K2 R-W K2 R-W 

11 

1 98 90 

5 

1 100 100 

2 99 91 2 100 95 

3 100 94 3 100 95 
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12 

1 100 100 

6 

1 99 90 

2 100 100 2 98 82 

3 100 100 3 92 80 

1 

1 100 100 

7 

1 88 81 

2 100 100 2 87 70 

3 100 100 3 83 73 

2 

1 100 100 

8 

1 85 76 

2 100 100 2 83 77 

3 100 100 3 91 73 

3 

1 100 72 

9 

1 92 70 

2 100 72 2 95 70 

3 100 77 3 93 78 

4 

1 100 77 

10 

1 95 78 

2 100 63 2 97 81 

3 100 55 3 98 83 

 

Zakładając gwarancję czasową Gt = 70% jako wystarczającą do zaspokojenia potrzeb wodnych 

stawów, użytkownik o ID 1203010, przy przepływie nienaruszalnym wg Kostrzewy (K2) ma 

możliwości realizacji założonego poboru przez cały rok.   

Wymagane ograniczenie ilościowe: 

Przyjmując gwarancję zaspokojenia potrzeb na poziomie Gt = 70% i przepływ nienaruszalny K2, 

użytkownik o ID 1203010 nie wymaga ograniczenia poboru wody. 
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IV.2. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni Regi został wykonany zgodnie z 

założeniami dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi 

w „Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 

korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Do opracowania bilansu jakościowego wykorzystano bazę danych punktowych źródeł 

zanieczyszczeń z określoną rzeczywistą ilością odprowadzanych ścieków i z pozwoleń 

wodnoprawnych oraz wyniki monitoringu wód prowadzone przez WIOŚ w Szczecinie z lat 2011 

– 2012. 

Bilans jakościowy został wykonany dla rzek w zlewni Regi kontrolowanych hydrologicznie 

(istnieją dane wodowskazowe) i dla których prowadzony jest monitoring jakości, w 

szczególności w przekrojach ujściowych. Są to: Rega i jej dopływy – Mołstowa, Lubieszawa, 

Gardominka, Rekowa, Ukleja i jej dopływ Sąpólna, Piaskowa, Reska Węgorza i jej dopływ 

Brzeźnicka Węgorza oraz Łoźnica (Rys.IV.2.1.). 

 

 
Rys. IV. 2. 1. Lokalizacja przekrojów monitoringowych na ciekach kontrolowanych w ramach PMŚ w zlewni rzeki Regi. 
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Wartości stężeń miarodajnych przyjęto z oceny monitoringu zintegrowanego z 2012 dokonanej 

przez WIOŚ w Szczecinie (Tab. IV.2.1). Wartości stężeń miarodajnych w przekroju Rega – w 

Trzebiatowie są uzyskane z badań w 2012 roku, pozostałe – z badań w 2011 roku. 

 

Tabela IV. 2. 1. Zestawienie wartości stężeń miarodajnych przyjętych do bilansu. 

Lp. Rzeka/nazwa przekroju Kilometr 
stężenie miarodajne [g/m3] 

BZT5 Azotog Fosforog 

1 Rega - poniżej Świdwina (m. Półchleb) 139,2 1,7 4,28 0,22 

2 Rega - poniżej Reska (m. Sienno) 78,9 1,8 2,43 0,21 

3 Rega - poniżej m. Płoty 59,8 1,7 2,38 0,19 

4 Rega - powyżej ujścia Mołstowej (m. Borzęcin) 30,7 1,8 2,41 0,18 

5 Rega - w Trzebiatowie 12,9 1,2 2,23 0,20 

6 Rega - ujście do morza (m. Mrzeżyno) 0,6 1,6 2,38 0,20 

7 Mołstowa - ujście do Regi (m. Bielikowo) 1,6 1,5 1,99 0,14 

8 Lubieszawa - ujście do Regi (m. Raduń) 0,9 1,6 2,26 0,14 

9 Gardominka - ujście do Regi (m. Baszewice) 1,7 1,6 2,19 0,14 

10 Rekowa - ujście do Regi (m. Płoty) 1,2 1,8 1,43 0,14 

11 Ukleja - ujście do Regi (m. Taczały) 1,7 2,1 2,66 0,28 

12 Sąpólna - ujście do Uklei (m. Siwkowice) 0,4 2,9 3,33 0,42 

13 Piaskowa - ujście do Regi (m. Żerzyno) 0,4 2,3 2,33 0,13 

14 Reska Węgorza - ujście do Regi 1,2 1,3 1,72 0,14 

15 
Brzeźnicka Węgorza - ujście do Reskiej 
Węgorzy 

0,5 1,5 1,14 0,10 

16 Łoźnica - ujście do Regi (m. Łobez) 1,1 1,1 2,95 0,19 

 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 

ilościowym i jakościowym) przeprowadzono w zakresie wskaźników jakości wód i ścieków: 

BZT5, Nog, Pog dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w pozwoleniach 

wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku braku danych z 

pozwoleń wodnoprawnych przyjmowano wyżej wymienione dane z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz.984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 

169). 

Opracowano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń wzdłuż biegu rzeki. 

Podstawę stanowiły: 

 przepływ miarodajny tj. przepływ gwarantowany o gwarancji 90% z wybranego dla bilansu 

ilościowego wielolecia 1983 – 2012, 

 stężenia miarodajne badanych w latach 2011 - 2012 wskaźników zanieczyszczenia (BZT5, 

Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o wartościach przyjętych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545),  
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 użytkowanie wód tzn. wielkości rzeczywiste odprowadzanych ścieków (ilość i skład 

jakościowy, stan na rok 2012 r.) oraz wielkości określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Bilans jakościowy przeprowadzono w profilach podłużnych rzek przyjmując następujące 

węzłowe przekroje bilansowe: 

- źródła oraz ujście, 

- miejsca ujść dopływów (powyżej i poniżej), 

- miejsca poborów wód i zrzutu ścieków, 

- przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

- miejsca wybranych budowli hydrotechnicznych, 

- przekroje zamykające zlewnie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

Na podstawie uzyskanych danych zbilansowano rzeczywisty ładunek zanieczyszczeń 

prowadzony z wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunek dopuszczony warunkami 

pozwolenia wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz ładunek graniczny w odniesieniu 

do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne analizowanych stężeń BZT5, Nog, Pog zgodnie z 

załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków dopuszczonych pozwoleniami 

wodnoprawnymi, przy założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i 

rozproszonych – wyznaczonych w bilansie rzeczywistym, policzony został ładunek całkowity 

jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto policzone zostały stężenia analizowanych 

zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom (wartość 

średnioroczna). 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego analizowanego cieku 

wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z przekroju, 

wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzącego ze zlewni różnicowej, 

oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków punktowych, ładunków obszarowych 

i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowano chłonność rzeki w odniesieniu do stanu 

dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). W przypadku gdy 

wielkość prowadzonego ładunku przekraczała wartość dopuszczalną dla stanu dobrego 

obliczono wielkość ładunku, o którą należy zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej 

zlewni aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego. 

Wyniki bilansów – na wartościach rzeczywistych zrzutów i danych z pozwoleń wodnoprawnych 

są dostępne w aplikacji komputerowej. 

Prezentacją graficzną dokonanych bilansów jakościowych dla Regi i jej dopływów są profile 

hydrochemiczne ładunków i stężeń analizowanych wskaźników zanieczyszczenia oraz 

chłonność/redukcja wzdłuż biegu rzeki, dostępne w aplikacji komputerowej.  
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IV.2.1. Rega 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów ścieków można 

stwierdzić, że Rega ma zdolność chłonną dla substancji organicznych charakteryzowanych 

wskaźnikiem BZT5 na całej długości rzeki. Wielkość chłonności od źródeł do ujścia znacznie 

przekracza wielkość ładunku prowadzonego z wodami rzeki.  

Rzeczywisty ładunek całkowity azotu ogólnego w każdym przekroju bilansowym wzdłuż biegu 

rzeki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego za wyjątkiem krótkiego odcinka 

0,7 km na którym w wyniku poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje 

Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 151,0). Na prawie całej długości rzeka może przyjąć ładunek 

azotu ogólnego znacznie przekraczający wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami 

Regi. 

W bilansie rzeczywistym ładunek fosforu całkowitego na całym biegu rzeki kształtuje się na 

poziomie znacznie niższym od wymaganego dla stanu dobrego, za wyjątkiem krótkiego odcinka 

0,7 km na którym w wyniku poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje 

Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 151,0). 

W bilansie zanieczyszczeń policzonym dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku 

BZT5 rzeka Rega wykazuje chłonności na całej swojej długości. Na odcinku od źródeł do 

przekroju zrzutu ścieków z m. Świdwin w km 144,50 (ZUK Świdwin) chłonność znacznie 

przekracza wielkość ładunku prowadzonego w rzece, od km 144,50 do przekroju ujścia dopływu 

Galbena (km 144,36) chłonność maleje do poziomu nieznacznie mniejszego od wielkości 

ładunku w rzece. Poniżej ujścia  Galbeny wraz z biegiem rzeki chłonność rośnie do wartości 

znacznie przekraczających wielkość ładunku BZT5 w wodzie rzecznej (w ujściu – ponad 

dwukrotnie). 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego ładunku 

całkowitego przyjmują następujące wartości: 

o Rega - poniżej Świdwina (m. Półchleb) – 2,3 mg/l 

o Rega - poniżej Reska (m. Sienno) – 1,7 mg/l 

o Rega - poniżej m. Płoty – 1,7 mg/l 

o Rega - powyżej ujścia Mołstowej (m. Borzęcin) – 1,9 mg/l 

o Rega - w Trzebiatowie – 1,7 mg/l 

o Rega - ujście do morza (m. Mrzeżyno) – 2,0 mg/l. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych BZT5 przyjmuje wartości dla stanu powyżej 

dobrego (klasa I jakości wód). 

W przypadku azotu ogólnego dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych Rega również wykazuje 

chłonność na całej swojej długości za wyjątkiem krótkiego odcinka 0,7 km na którym w wyniku 

poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 

151,0). Na odcinku od źródeł do przekroju zrzutu ścieków z m. Świdwin w km 144,50 (ZUK 

Świdwin) chłonność znacznie przekracza wielkość ładunku prowadzonego w rzece, od km 

144,50 do przekroju ujścia Kanału Przybysław (km 141,75) chłonność maleje do poziomu 

nieznacznie mniejszego od wielkości ładunku w rzece. Poniżej ujścia Kanału Przybysław wraz z 
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biegiem rzeki chłonność rośnie do wartości znacznie przekraczających wielkość ładunku BZT5 w 

wodzie rzecznej (w ujściu – prawie trzykrotnie). 

Obliczone stężenia azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych przyjmują 

następujące wartości: 

o Rega - poniżej Świdwina (m. Półchleb) – 4,36 mg/l 

o Rega - poniżej Reska (m. Sienno) – 2,05 mg/l 

o Rega - poniżej m. Płoty – 2,11 mg/l 

o Rega - powyżej ujścia Mołstowej (m. Borzęcin) – 2,20 mg/l 

o Rega - w Trzebiatowie – 2,09 mg/l 

o Rega - ujście do morza (m. Mrzeżyno) – 2,21 mg/l. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych Nog przyjmuje wartości dla stanu powyżej 

dobrego (klasa I jakości wód). 

Wartości całkowitego ładunku fosforu ogólnego w bilansie na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych nie przekraczają wartości dla stanu dobrego na całej długości rzeki za 

wyjątkiem krótkiego odcinka 0,7 km na którym w wyniku poboru wody na potrzeby stawów 

pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 151,0).. Na odcinku od źródeł do 

przekroju zrzutu ścieków z m. Świdwin w km 157,50 (Kompleks 1964 JW. 3294) chłonność 

przekracza wielkość ładunku prowadzonego w rzece, od km 157,50 do przekroju ujścia dopływu 

Ukleja (km 68,02) chłonność jest zdecydowanie mniejsza od wielkości ładunku w rzece. Poniżej 

ujścia Uklei do ujścia chłonność wzrasta do poziomu wielkość ładunku Pog w wodzie rzecznej. 

Obliczone stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o Rega - poniżej Świdwina (m. Półchleb) – 0,287 mg/l 

o Rega - poniżej Reska (m. Sienno) – 0,177 mg/l (klasa I) 

o Rega - poniżej m. Płoty – 0,198 mg/l (klasa I) 

o Rega - powyżej ujścia Mołstowej (m. Borzęcin) – 0,198 mg/l (klasa I) 

o Rega - w Trzebiatowie – 0,186 mg/l (klasa I) 

o Rega - ujście do morza (m. Mrzeżyno) – 0,194 mg/l. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych Pog przyjmuje wartości dla stanu dobrego (klasa 

II) i powyżej dobrego (klasa I). 

IV.2.2. Mołstowa 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości rzeki Mołstowa w zakresie zawartości w wodzie rzecznej związków organicznych 

określanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego znacznie przewyższa 

wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również w przypadku bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wyniki pokazują, że 

Mołstowa ma zdolność chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 
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Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Bielikowo, wartości stężeń wynoszą 

dla: 

o BZT5 – 1,5 mg/l (klasa I) 

o Nog – 1,80 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,135 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.3. Lubieszawa 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości Lubieszawy w zakresie BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego znacznie przewyższa 

wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również z bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że Lubieszawa ma 

zdolność chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Raduń, wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 0,95 mg/l (klasa I) 

o Nog – 2,26 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,140 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.4. Gardominka 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości Gardominki w zakresie BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego znacznie przewyższa 

wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również z bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że Gardominka ma 

zdolność chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Baszewice, wartości stężeń wynoszą 

dla: 

o BZT5 – 1,5 mg/l (klasa I) 

o Nog – 1,90 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,135 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 
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IV.2.5. Rekowa 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości Rekowej w zakresie BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego znacznie przewyższa 

wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również z bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że Rekowa ma zdolność 

chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Płoty, wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 1,8 mg/l (klasa I) 

o Nog – 1,43 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,140 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.6. Ukleja 

W bilansie opartym na ładunkach rzeczywistych Ukleja wykazuje zdolność chłonną dla BZT5 i 

azotu ogólnego na całej swojej długości.  

Dla fosforu ogólnego ładunek rzeczywisty prowadzony z wodami rzeki jest wyższy od ładunku 

dla stanu dobrego na odcinku rzeki od źródeł do ujścia Dobrzenicy (km 18,86). Na tym odcinku 

rzeki należy zredukować ładunek Pog od ok. 20% w górnym biegu do ok. 0,4% do ujścia 

Dobrzenicy. 

Również w bilansie opartym na wartościach podanych w pozwoleniach wodnoprawnych Ukleja 

ma zdolność chłonną dla BZT5 i azotu ogólnego na całej swojej długości. 

Dla fosforu ogólnego, w bilansie z pozwoleń wodnoprawnych, ładunek prowadzony z wodami 

rzeki jest wyższy od ładunku dla stanu dobrego na odcinku rzeki od źródeł do ujścia Dobrzenicy 

(km 18,86). Na tym odcinku rzeki należy zredukować ładunek Pog od ok. 19% w górnym biegu 

do ok 7,5% powyżej ujścia Dobrzenicy.  

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Taczały, wartości stężeń wynoszą 

dla: 

o BZT5 –1,9 mg/l (klasa I) 

o Nog – 2,17 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,256 mg/l (klasa II) 

W przekroju ujściowym BZT5 i Nog  przyjmują wartości dla stanu powyżej dobrego i Pog – dla 

stanu dobrego. 

IV.2.7. Sąpólna 

Bilans rzeczywisty wykazał, że dla BZT5 brak chłonności występuje w górnym odcinku rzeki od 

źródeł do ujścia Bukowiny (km 24,47). Wielkość redukcji nie przekracza 3% wartości ładunku 

całkowitego. Od ujścia Bukowiny (km 24,47) do ujścia do Uklei chłonność wzrasta od wartości 
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stanowiącej ok. 40% ładunku całkowitego do wartości przekraczającej wartość ładunku 

całkowitego w wodzie rzecznej. 

Rzeka Sąpólna na całej swojej długości wykazuje chłonność tylko dla rzeczywistych ładunków 

azotu ogólnego.  

Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje całkowity brak chłonności na całej swojej długości za 

wyjątkiem odcinka od ujścia dopływu Bukowina (km 24,47) do ujścia Dopływu w Ostrzycy (km 

22,54). Największy ładunek należy zredukować od przekroju powyżej Bukowiny (km 24,47) do 

Dopływu w Ostrzycy (km 22,54) – na poziomie ok. 55% wartości ładunku całkowitego Pog, a od 

ujścia Dopływu w Ostrzycy do ujścia Dobrej (km 11,58) – o ok. 35% ładunku całkowitego. Na 

pozostałych odcinkach rzeki wielkość redukcji wynosi ok. 5%. 

Bilans policzonych na danych z pozwoleń wodnoprawnych wykazał, że dla BZT5 brak chłonności 

występuje w górnym odcinku rzeki od źródeł do ujścia Bukowiny (km 24,47) i od ujścia Kanału 

Wojcieszyn (km 13,13) do ujścia Dobrej (km 11,58). Wielkość redukcji na odcinku źródłowym 

nie przekracza 1% wartości ładunku całkowitego natomiast na drugim odcinku stanowi ok. 

30%. Od ujścia Dobrej(km 11,58) do ujścia do Uklei chłonność wzrasta od wartości stanowiącej 

ok. 25% ładunku całkowitego do wartości przekraczającej wartość ładunku całkowitego w 

wodzie rzecznej. 

Rzeka Sąpólna na całej swojej długości wykazuje chłonność tylko dla ładunków azotu ogólnego. 

Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje całkowity brak chłonności na całej swojej długości za 

wyjątkiem tylko odcinka rzeki od ujścia Bukowiny (km 24,47) do ok. km 23,0, w którym wody 

Bukowiny powodują chłonność Sąpólnej. Największy ładunek należy zredukować od źródeł do 

Bukowiny (km 24,47) – na poziomie ok. 55% wartości ładunku całkowitego Pog, a od km 23,0 do 

ujścia Kanału Wojcieszyn (km 13,13) i od Dobrej do ujścia  – o ok. 30% ładunku całkowitego. Na 

odcinku od Kanału Wojcieszyn (km 13,13) do Dobrej (km 11,58) – o ok. 60% ładunku 

całkowitego. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Uklei m. Siwkowice, wartości stężeń 

wynoszą dla: 

o BZT5 –3,9 mg/l (klasa I) 

o Nog – 4,18 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,541 mg/l 

W przekroju ujściowym BZT5 i Nog  przyjmują wartości dla stanu powyżej dobrego i Pog – dla 

stanu poniżej dobrego. 

IV.2.8. Piaskowa 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości Piaskowej w zakresie BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego znacznie przewyższa 

wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również z bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że Piaskowa ma 

zdolność chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 
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Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Żerzyno, wartości stężeń wynoszą 

dla: 

o BZT5 – 1,2 mg/l (klasa I) 

o Nog – 1,15 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,080 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.9. Reska Węgorza 

Na podstawie bilansu rzeczywistego stwierdzono, że dla BZT5 brak chłonności występuje w 

górnym odcinku rzeki od źródeł do ujścia Kanału Połchowo (km 16,56). Wielkość redukcji 

kształtuje się na poziomie od ok. 40% wartości ładunku całkowitego do ponad 100% w 

przekroju powyżej ujścia Kanału Połchowo (km 16,56). Od ujścia Kanału Połchowo (km 16,56) 

do ujścia do Regi chłonność wzrasta od wartości stanowiącej ok. 10% ładunku całkowitego do 

wartości znacznie przekraczającej (ponad trzykrotnie) wartość ładunku całkowitego w wodzie 

rzecznej. 

Dla azotu ogólnego rzeka wykazuje brak chłonności na odcinku od źródeł do Kanału Połchowo 

(km 16,56). Wielkość redukcji kształtuje się na poziomie od ok. 40% wartości ładunku 

całkowitego do ponad 100% w przekroju powyżej ujścia Kanału Połchowo (km 16,56). Od 

Kanału Połchowo (km 16,56) do ujścia do Regi chłonność wzrasta od wartości stanowiącej ok. 

50% ładunku całkowitego do wartości znacznie przekraczającej (prawie pięciokrotnie) wartość 

ładunku całkowitego w wodzie rzecznej w przekroju ujściowym. 

Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje brak chłonności na odcinku od źródeł do ujścia Golnicy 

(km 14,47). Wielkość redukcji kształtuje się na poziomie od ok. 10% wartości ładunku 

całkowitego w górnym odcinku rzeki do ok. 100% do ujścia Kanału Połchowo (km 16,56). Od 

ujścia Kanału Połchowo (km 16,56) do ujścia Golnicy (km 14,47) wielkość redukcji maleje do ok. 

20%. Od ujścia Golnicy do ujścia do Regi pojawia się chłonność, która wzrasta od wartości 

stanowiącej ok. 30% ładunku całkowitego do wartości przekraczającej (prawie dwukrotnie) 

wartość ładunku całkowitego w wodzie rzecznej w przekroju ujściowym. 

W przypadku bilansu dla BZT5 z pozwoleń wodnoprawnych uzyskano wynik, który wskazuje na 

brak chłonność tylko w odcinku źródłowym rzeki. Od przekroju wodowskazowego Węgorzyno 

(km 23.0) do ujścia do Regi rzeka wykazuje zdolność chłonną wynoszącą od ok. 32% do wartości 

znacznie przekraczającej (ponad trzykrotnie) wartość ładunku całkowitego w wodzie rzecznej w 

przekroju ujściowym. 

Dla wartości stężeń azotu ogólnego dopuszczonych  pozwoleniami wodnoprawnymi uzyskano 

wynik, który wskazuje na brak chłonność tylko w odcinku źródłowym rzeki. Od przekroju 

wodowskazowego Węgorzyno (km 23.0) do ujścia do Regi rzeka wykazuje zdolność chłonną 

wynoszącą od ok. 66% do wartości na poziomie wartość ładunku całkowitego w wodzie rzecznej 

w przekroju ujściowym. 

Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje brak chłonności na odcinku od źródeł do Kanału Połchowo 

(km 16,56). Wielkość redukcji kształtuje się na poziomie od ok. 65% wartości ładunku 

całkowitego (tylko w przekroju Węgorzyno) do ok. 10% w przekroju powyżej Dopływu spod 
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Kłodawy (km 20,41). Od Dopływu spod Kłodawy (km 20,41) do Kanału Połchowo (km 16,56) 

wielkość redukcji maleje do ok. 1%. Od ujścia Kanału Połchowo (km 16,56) do ujścia do Regi 

pojawia się chłonność, która wzrasta od wartości stanowiącej ok. 30% ładunku całkowitego do 

wartości przekraczającej (prawie dwukrotnie) wartość ładunku całkowitego w wodzie rzecznej 

w przekroju ujściowym. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi, wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 1,5 mg/l (klasa I) 

o Nog – 1,48 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,126 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.10. Brzeźnicka Węgorza 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje duża chłonność na 

całej długości Brzeźnickiej Węgorzy w zakresie BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla 

wszystkich tych zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego w znaczący 

sposób przewyższa wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również z bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że Brzeźnicka Węgorza 

ma zdolność chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Reskiej Węgorzy, wartości stężeń wynoszą 

dla: 

o BZT5 – 1,4 mg/l (klasa I) 

o Nog – 1,06 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,096 mg/l (klasa I) 

W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.11. Łoźnica 

Na podstawie wyników bilansu rzeczywistego można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości Łoźnicy w zakresie BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego znacznie przewyższa 

wielkość ładunku w wodzie rzecznej. 

Również z bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że Łoźnica ma zdolność 

chłonną na całej swojej długości dla BZT5, Nog i Pog. 

Obliczone w przekroju monitoringowym - ujście do Regi m. Łobez, wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 1,1 mg/l (klasa I) 

o Nog – 2,95 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,190 mg/l (klasa I) 
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W przekroju ujściowym analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości dla stanu 

powyżej dobrego. 

IV.2.12. Podsumowanie 

Na podstawie bilansu jakościowego określono chłonność lub wielkość redukcji ładunku dla wód 

powierzchniowych w zlewni rzeki Regi w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych 

zrzutów ścieków i dla wartości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów stwierdzono, 

że : 

- rzeka Rega – brak chłonności w zakresie Nog i Pog na odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 

poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 

151,0); 

- rzeka Ukleja – brak chłonności  dla Pog od źródeł do ujścia Dobrzenicy (km 18,86); 

- rzeka Sąpólna - brak chłonności dla BZT5  od źródeł do ujścia Bukowiny (km 24,47), dla Pog od 

źródeł do dopływu Bukowina (km 24,47) i od Dopływu w Ostrzycy (km 22,54) do ujścia; 

- rzeka Reska Węgorza – brak chłonności dla BZT5 od źródeł do ujścia Kanału Połchowo  (km 

16,56), dla Nog - od źródeł do Kanału Połchowo (km 16,56), dla Pog - od źródeł do ujścia Golnicy 

(km 14,47). 

 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, że: 

- rzeka Rega – brak chłonności w zakresie Nog i Pog na odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 

poboru wody na potrzeby stawów pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 

151,0); 

- rzeka Ukleja – brak chłonności  dla Pog od źródeł do ujścia Dobrzenicy (km 18,86); 

- rzeka Sąpólna - brak chłonności dla BZT5 od źródeł do ujścia Bukowiny (km 24,47) i od ujścia 

Kanału Wojcieszyn (km 13,13) do ujścia Dobrej (km 11,58), dla Pog brak chłonności na całej 

swojej długości za wyjątkiem tylko odcinka rzeki od ujścia Bukowiny (km 24,47) do ok. km 23,0 

(ok. połowa odcinka pomiędzy Bukowiną a Dopływem w Ostrzycy); 

- rzeka Reska Węgorza – dla BZT5 i Nog brak chłonność tylko w odcinku źródłowym rzeki  do 

przekroju wodowskazowego Węgorzyno (km 23,0), dla Pog - od źródeł do Kanału Połchowo (km 

16,56). 

 

Brak chłonności dla Regi na odcinku od przekroju poboru wody na potrzeby stawów 

pstrągowych w km 151,7 do przekroju zrzutu z tych stawów w km 151,0 wynika z bardzo 

obniżonego przepływu gwarantowanego 90% z wartości 0,59 m3/s w przekroju powyżej ujęcia 

do 0,18 m3/s w przekroju poboru. 

Z bilansu wodnogospodarczego wynika, że w przypadku Uklei brak chłonności dla Pog w górnym 

odcinku rzeki spowodowane jest wnoszeniem fosforu ogólnego pochodzącego z obszarów 

dopływów i zlewni bezpośrednich, a w szczególności z Dopływu z j. Dłusko. Ładunek fosforu 
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ogólnego wnoszonego przez użytkowników (ładunek punktowy) stanowi znikomy procent 

wartości ładunku całkowitego w rzece. 

Brak chłonności dla rzeki Sąpólna w zakresie BZT5 i Pog  w górnym biegu (od źródeł do ujścia 

Bukowiny) wynika z bardzo małych wartości Qgw,90% na tym odcinku. Na tym odcinku rzeki 

również jest brak użytkowania. W przypadku BZT5 dla pozwoleń wodnoprawnych brak 

chłonności  poniżej ujścia Kanału Wojcieszyn (km 13,13) wynika z wartości podanej w 

pozwoleniu wodnoprawnym dla użytkownika odprowadzającego ścieki do Kanału Wojcieszyn 

(komunalna oczyszczalnia ścieków PUWiS Nowogard). W rzeczywistości odprowadza on 

ładunek ok. 7.8 Mg/rok a z pozwolenia wodnoprawnego wynika, że może odprowadzać 29,6 

Mg/rok. W przypadku fosforu ogólnego można stwierdzić, że oprócz Kanału Wojcieszyn z 

użytkownikiem PUWiS Nowogard do braku chłonności przyczynia się fosfor ogólny pochodzący 

z zanieczyszczeń obszarowych. 

Brak chłonności dla Reskiej Węgorzy w górnym biegu rzeki wynika z bardzo małych wartości 

Qgw,90% na odcinku od źródeł do ujścia Kanału Połchowo (km 16,56). Brak znaczących 

użytkowników pozwala na stwierdzenie, że przyczyną braku chłonności może być spływ 

obszarowy. Z drugiej strony małe wartości Qgw,90%  mogą być przyczyną braku chłonności nawet 

dla niewielkich użytkowników (na omawianym odcinku jest 9 użytkowników, o łącznej liczbie 

RLM co najmniej 4 tys. 

Określenie wymaganego stopnia ograniczenia użytkowania wód powierzchniowych na 

podstawie wyników bilansu jakościowego jest możliwe tylko dla komunalnej oczyszczalni 

ścieków PUWiS Nowogard, która odprowadza ścieki do Kanału Wojcieszyn.  

Należy ograniczyć w zlewni Regi, w szczególności w zlewniach dopływów, w których występuje 

brak chłonności, zanieczyszczenia pochodzące z obszaru (zanieczyszczenia obszarowe). 
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IV.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

IV.3.1. Bilans wód podziemnych z oceną stanu rezerw bądź deficytów. 

Na rycinach poniżej, w formie graficznej przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz 

bilansowych. 

Zbiorcze wyniki tej analizy w formie tabelarycznej przedstawiono w tabeli IV.3.1. 

Ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby odnawialne Qo przeliczone dla obszaru 

bilansowego zlewni Regi i Przymorza wynoszą 644 473 m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 496 

998 m3/d (77% zasobów odnawialnych), a zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć 284 791 

m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w regionie 

bilansowym wynosi 37 183 m3/d (13,7 % zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór 

wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu na 2012 r. jest niewielki i wynosi 

17140 m3/d, co stanowi 6,5% dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy 

zasobowe dla okresu bilansowego są znaczne, wynoszą one 479 858 (93,6 % zasobów 

dyspozycyjnych). 

 
Rys. IV. 3. 1. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w obszarze bilansowym zlewni Regi i Przymorza [m3/d]. 

 

Rys. IV. 3. 2. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w obszarze bilansowym zlewni Regi i Przymorza. 
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Na rysunku poniżej przedstawiono porównanie zasobów, poborów i rezerw wód podziemnych 

w wydzielonych rejonach wodnogospodarczych obszaru bilansowego zlewni Regi i Przymorza. 

Największe zasoby oraz rezerwy występują w części południowo-wschodniej zlewni (rejony 

wodnogospodarcze: F – Węgorza, Rega i G – Górna Rega). Najmniejsze zasoby oraz rezerwy 

zasobowe występują w części północnej (przymorskiej) zlewni (rejony wodnogospodarcze: A – 

Obszar Przymorski, B – Dolna Rega). 

 

 

Rys. IV. 3. 3. Porównanie zasobów, poborów i rezerw wód podziemnych w wydzielonych rejonach wodnogospodarczych 
obszaru bilansowego zlewni Regi i Przymorza [m3/d]. 

 
Rys. IV. 3. 4. Porównanie wskaźników procentowych zasobów, poborów i rezerw wód podziemnych w wydzielonych rejonach 
wodnogospodarczych obszaru bilansowego zlewni Regi i Przymorza. 

Rejon wodnogospodarczy A - Obszar Przymorski: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego A - Obszar Przymorski wynoszą 18 449 

m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 13 118 m3/d (71,1 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne ujęć wynoszące 29 508 m3/d znacznie przekraczają ustalone dla rejonu 

zasoby (stanowią 224,9 % zasobów dyspozycyjnych i 159,9 % zasobów odnawialnych!). 

Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w rejone 
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wodnogospodarczym A - Obszar Przymorski wynosi 5 505 m3/d (42,0 % zasobów 

dyzpozycyjnych).  Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg 

stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego A - Obszar Przymorski 2 354 m3/d, co 

stanowi prawie 18 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. Rzeczywiste rezerwy zasobowe dla 

tego rejonu wodnogospodarczego wynoszą 10 764 m3/d (82,1 % dostępnych  zasobów 

dyspozycyjnych).  

 

 
Rys. IV. 3. 5. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym A -  Obszar Przymorski. 

 
Rys. IV. 3. 6. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym A -  Obszar 
Przymorski. 
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Rejon wodnogospodarczy B - Dolna Rega: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego B - Dolna Rega wynoszą 26 391 m3/d, 

zasoby dyspozycyjne Qd –21 638 m3/d (82,0 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne ujęć w wysokości  32 112m3/d przekraczają ustalone dla rejonu zasoby 

(stanowią 148,4 % zasobów dyspozycyjnych i 121,7 % zasobów odnawialnych!). Dopuszczalny 

pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym B - 

Dolna Rega wynosi 5 425 m3/d (25,1 % zasobów dyzpozycyjnych). Rzeczywisty pobór 

wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu 

wodnogospodarczego 3 183 m3/d, co stanowi 14,7 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. 

Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla są znaczne, wynoszą one  18 455 m3/d, co stanowi  85,3 % 

zasobów dyspozycyjnych. 

 

 
Rys. IV. 3. 7. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym B - Dolna Rega. 

 
Rys. IV. 3. 8. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym B - Dolna Rega. 
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Rejon wodnogospodarczy C- Mołstowa: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego C- Mołstowa  wynoszą 93 958 m3/d, 

zasoby dyspozycyjne Qd – 73 699 m3/d (78,4 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne ujęć – 25 507 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wód 

podziemnych w rejone wodnogospodarczym C- Mołstowa. wynosi 3 466 m3/d (4,7 % zasobów 

dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu 

na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego C- Mołstowa 1 333 m3/d, co stanowi jedynie 

1,8 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla są znaczne, 

wynoszą one 72 366 m3/d (98,2 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych). 

 
Rys. IV. 3. 9. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym C- Mołstowa (m3/d). 

 

 
Rys. IV. 3. 10. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym C- Mołstowa. 
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Rejon wodnogospodarczy D- Środkowa Rega: 

Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego D- Środkowa Rega wynoszą 46 066 

m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 35 095m3/d (76,2 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne ujęć 19 663 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór 

wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym D- Środkowa Rega wynosi 2 497m3/d (7,1 % 

zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) 

wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego D- Środkowa Rega 1 067 m3/d, co 

stanowi 3,0 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla są 

znaczne, wynoszą one 34 028 m3/d (97,0 % zasobów dyspozycyjnych). 

 
Rys. IV. 3. 11. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym D- Środkowa Rega. 

 
Rys. IV. 3. 12. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym D- Środkowa 
Rega. 

Rejon wodnogospodarczy E - Sąpólna, Ukleja: 
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Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego E - Sąpólna, Ukleja  wynoszą 92 974 

m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 72 394 m3/d (78,9 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne ujęć 30 110 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór 

wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym E - Sąpólna, Ukleja wynosi 2 751 m3/d (3,8 % 

zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) 

wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego E - Sąpólna, Ukleja 1 314 m3/d, co 

stanowi jedynie 1,8 % dostępnych zasobów dyzpozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe 

dla są znaczne, wynoszą one 72 080 m3/d (98,2 % dostępnych  zasobów dyspozycyjnych). 

 
Rys. IV. 3. 13. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym E - Sąpólna, Ukleja. 

 
Rys. IV. 3. 14. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym E - Sąpólna, 
Ukleja. 

Rejon wodnogospodarczy F - Węgorza, Rega: 
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Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego F - Węgorza, Rega są znaczne, wynoszą 

one 197 711 m3/d, zasoby dyspozycyjne Qd – 150 810 m3/d (76,3 % zasobów odnawialnych), a 

zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć 59 208 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami 

wodnoprawnymi pobór wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym F - Węgorza, Rega 

wynosi 3 971  m3/d (jedynie 2,6 % zasobów dyspozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany 

przez użytkowników (Qrzecz.2012) wg stanu na 2012 r. dla rejonu wodnogospodarczego F - 

Węgorza, Rega jest niewielki i wynosi 2 345 m3/d, co stanowi jedynie 1,6 % dostępnych 

zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe dla rejonu wodnogospodarczego F - 

Węgorza, Rega są znaczne, wynoszą one 148 465 (98,5 % zasobów dyspozycyjnych). 

 
Rys. IV. 3. 15. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym F - Węgorza, Rega (m3/d). 

 

Rys. IV. 3. 16. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym F - Węgorza, 
Rega. 

Rejon wodnogospodarczy G - Górna Rega: 
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Zasoby odnawialne Qo dla rejonu wodnogospodarczego G - Górna Rega wynoszą 168 924 m3/d, 

zasoby dyspozycyjne Qd – 129 244 m3/d (76,5 % zasobów odnawialnych), a zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne ujęć 88 682 m3/d. Dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi pobór 

wód podziemnych w rejone wodnogospodarczym G - Górna Rega wynosi 13 615  m3/d (10,5 % 

zasobów dyzpozycyjnych). Rzeczywisty pobór wykazywany przez użytkowników (Qrzecz.2012) 

wg stanu na 2012 r. wynosi dla rejonu wodnogospodarczego G - Górna Rega 5 545 m3/d, co 

stanowi 4,3 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Rzeczywiste Rezerwy zasobowe są 

znaczne, wynoszą 123 699 m3/d (95,7 % dostępnych zasobów dyspozycyjnych). 

 
Rys. IV. 3. 17. Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w rejonie wodnogospodarczym G - Górna Rega (m3/d). 

 

Rys. IV. 3. 18. Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w rejonie wodnogospodarczym G - Górna Rega. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki analiz bilansowych zasobów wód podziemnych 

dla obszaru bilansowego zlewni Regi i Przymorza: 
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Tabela IV. 3. 1. Zbiorcze wyniki analiz bilansowych zasobów wód podziemnych. Objaśnienia: Qo – zasoby odnawialne; Qd – 
zatwierdzone zasoby dyspozycyjne; Qe – zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć; Qdsr.2012 – dopuszczalny 
średniodobowy pobór wynikający z pozwoleń wodnoprawnych, wg stanu na 2012 rok; Qrzecz.2012 – pobór rzeczywisty ujęć 
wg stanu na 2012 rok. 

Rejon wodnogospodarczy  A B C D E F G REGA 

Powierzchnia km2 195,88 250,82 372,97 313,46 455,89 638,89 611,4 2839,31 

Qo m3/d 18449 26391 93958 46066 92974 197711 168924 644473 

Qd m3/d 13118 21638 73699 35095 72394 150810 129244 496998 

Qe m3/d 29508,00 32112,00 25507,20 19663,20 30110,40 59208,00 88682,40 284791,20 

Qdsr.2012 m3/d 5505,35 5425,00 3465,81 2497,16 2751,40 3970,78 13614,64 37183,40 

Qrzecz.2012 m3/d 2354,13 3182,81 1332,95 1066,56 1313,54 2344,86 5544,72 17139,57 

Qd-Qrzecz.2012 m3/d 10763,87 18455,19 72366,05 34028,44 72080,46 148465,14 123699,28 479858,43 

Qd/Qo % 71,1 81,99 78,44 76,18 78,94 76,28 76,51 77,06 

Qe/Qo % 159,94 121,68 27,15 42,68 32,39 29,95 52,50 66,61 

Qdsr.2012/Qo  % 29,84 20,56 3,65 5,42 2,96 2,01 8,05 10,36 

Qrzecz.2012/Qo  % 12,73 12,06 1,42 2,32 1,41 1,19 3,28 4,92 

Qe/Qd  % 224,94 148,41 34,61 56,03 41,03 39,26 68,62 87,56 

Qrzecz. 2012/Qdsr.2012 % 42,76 58,67 38,89 42,71 47,74 59,05 40,75 47,23 

Qdsr.2012/Qd % 41,97 25,07 4,65 7,12 3,75 2,63 10,53 13,67 

Rez. zas.% pozw. 58,03 74,93 95,35 92,88 96,25 97,37 89,47 86,33 

Qrzecz.2012/Qd % 17,95 14,71 1,81 3,04 1,79 1,55 4,29 6,45 

Rez.zas.% rzecz.2012 82,05 85,29 98,19 96,96 98,21 98,45 95,71 93,55 

Próba oceny poboru nierejestrowanego  

Jak wspomniano w części metodycznej (rozdz. I.3.) wielkość poboru nieopomiarowanego nie 

może być określona precyzyjnie, a jedynie oszacowana. Pobór nieopomiarowany jest dosyć 

znaczny, a wynika ze zwykłego korzystania z wód podziemnych (niewymagającego pozwolenia 

wodnoprawnego) oraz pozaprawnego korzystania z wód podziemnych. Na podstawie analiz 

przedstawionych w pracy „Struktura poboru wód podziemnych w Polsce”, Państwowy Instytut 

Geologiczny, Warszawa, 2009, wielkość pozaprawnego korzystania z wód podziemnych w skali 

kraju jest szacowana na ok. 39 % poboru rejestrowanego dla zaopatrzenia ludności i przemysłu. 

Ujęcia wody podziemnej istniejące poza ewidencją, czerpiące wodę bez uprawnień są 

wykorzystywane głównie  na obszarach wiejskich i rolniczych, do deszczowania upraw, sadów i 

warzyw.  

Pobór nieopomiarowany w ramach zwykłego korzystania z wód jest zróżnicowany w szerokim 

zakresie: od 20 do ponad 100 % poboru rejestrowanego, w zależności od stopnia 

zwodociągowania terenu. Dla obszaru bilansowego, gdzie stopień zwodociągowania jest 

względnie wysoki można go przyjąć na poziomie 20-30 % poboru rejestrowanego. Przyjmując te 

szacunkowe dane można założyć, że pobór nierejestrowany wynosi 60-70% poboru 

ewidencjonowanego.  

W opracowaniu S. Dąbrowskiego i in., 20051 dotyczącym zlewni pilotażowej Prosny i 

międzyrzecza Prosny–Warty, oszacowano pobór nieopomiarowany w poszczególnych gminach 

                                                        
1 DĄBROWSKI  S.  i in.,  2005  –  Zebranie  danych  o poborze  wód  podziemnych  w urzędach  administracji terenowej dla pilotażowej 

zlewni Prosny. Zebranie danych o poborze wód podziemnych w urzędach administracji terenowej dla pilotażowej zlewni – międzyrzecze 
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na 40–80% poboru realizowanego przez zakłady wodociągowe.  Inną metodą oceny poboru 

nierejestrowanego może być porównanie nominalnego zapotrzebowania na wodę z poborem 

ewidencjonowanym. Z doświadczeń autora bilansu wynika, że dla obszarów o podobnej 

strukturze zagospodarowania2 przeciętne zapotrzebowanie na wodę wynosi  ok. 150l/d na 

mieszkańca. Odnosząc ten wskaźnik do obszaru bilansowego (ok. 160 tys. mieszkańców), 

zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 24 tys. m3/d, a wykazywany w ramach niniejszego bilansu 

(ewidencjonowany) pobór wód podziemnych to 17,1 tys. m3/d. Szacowany tą metodą pobór 

wynosi 6,9 tys. m3/d, czyli ok. 30% poboru ewidencjonowanego. Szacunek ten nie uwzględnia 

osób czasowo przebywających na obszarze bilansowym (głównie turystów). Przejęcie poboru 

nieewidencjonowanego w zlewni bilansowej na poziomie ok. 50% poboru ewidencjonowanego, 

tj. ok. 8,5-9,0 tys. m3/d wydaję się być szacunkiem realnym i poprawnym.   

IV.3.2. Propozycje ograniczeń i zaleceń w korzystaniu z wód 

podziemnych w regionie bilansowym. 

Pomimo aktualnie niewielkiego stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych 
regionu bilansowego oraz bezpiecznego prognozowanego wzrostu eksploatacji w 

najbliższej perspektywie czasowej, do problemu ochrony ilościowej zasobów wód 
podziemnych należy podejść z ostrożnością.  

Analizowana dokumentacja zasobowa oraz przeprowadzona na potrzeby bilansu 
wodno-gospodarczego w zakresie wód podziemnych analiza udostępnionych 
materiałów wykazały znaczne rezerwy wód podziemnych w bilansowanych rejonach 
wodno-gospodarczych, stąd nie ma konieczności wprowadzania szczególnych 
ograniczeń ilościowych w korzystaniu z tych wód. Jednakże, mając na celu utrzymanie 
dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych w obszarze bilansowym 
Zlewni Regi, w zakresie planowania wzrostu poboru wód podziemnych w rejonach 

bilansowych niezbędne jest kierowanie się zasadami minimalizacji wpływu poboru na 
zmiany dynamiki odpływu podziemnego do rzek, w sposób nie zagrażający nadmiernym 
spadkiem podziemnego zasilania cieków w okresach posusznych, co mogłoby prowadzić 
do niezaspokojenia potrzeb użytkowników wód powierzchniowych, w szczególności do 
obniżenia zasilania podziemnego do wartości niższych niż przepływ nienaruszalny 
rzeki. Cel można osiągnąć poprzez racjonalne użytkowanie dostępnych do 
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Projektowanie nowych ujęć powinno 
być poprzedzone analizą lokalnych możliwości i ewentualnych skutków przyszłej 
eksploatacji. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w rejonach oddziaływania innych – 
istniejących już ujęć powinno opierać się na wykazaniu braku niekorzystnego wpływu 
na już funkcjonujące ujęcia. Wnioski o wydanie pozwoleń muszą zawierać 
udokumentowane zapotrzebowanie na wodę. W przypadku projektowanego 
zwiększenia zużycia wody np. ze względu na zwiększenie produkcji, podłączenie do 

wodociągu nowych odbiorców itp. należy również udokumentować zakładany wzrost 
poboru. Weryfikacji należy poddać decyzje zatwierdzające zasoby eksploatacyjne ujęć, 
gdyż suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć przekracza w niektórych 

                                                                                                                                                                             

Prosny–Warty. Określenie nierejestrowanego poboru wód podziemnych w zlewni pilotażowej. ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., Hydroconsult 

Sp. z o.o. Warszawa–Poznań. 
2 m.in. L. Porawski i in. Koncepcja zaopatrzenia w wodę gminy Świdnica. GEONET Wrocław, 2006. 
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rejonach wodnogospodarczych całkowitą wielkość zatwierdzonych zasobów 

dyspozycyjnych, a nawet ustalonych zasobów odnawialnych. 

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych należy okresowo – w 
cyklu 6-letnim – aktualizować bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych 
w wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych.  
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V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, PRIORYTETY I OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z 

WÓD ZLEWNI RZEKI REGI 

V.1. Wymagania w zakresie stanu wód zlewni rzeki Regi 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako bardzo dobry lub dobry, 

jest utrzymania bardzo dobrego lub dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i 

bardzo dobrego lub dobrego stanu ekologicznego. 

Wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 

utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału 

ekologicznego. 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako zły, jest osiągnięcie 

dobrego stanu wód, natomiast wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan 

oceniono jako zły, jest uzyskanie dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego 

potencjału ekologicznego.  

Cele środowiskowe dla JCW zlewni Regi zostały przedstawione w rozdziale II (w tabelach II.6.5 i 

II.6.6). 

Wymaganiami dla części wód podziemnych jest utrzymanie ich dobrego stanu ilościowego i 

stanu chemicznego. 

V.2. Priorytety w korzystaniu z wód zlewni rzeki Regi 

Zgodnie z Prawem wodnym (art.2.1.) zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu 

potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w 

szczególności w zakresie: 

 zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; 

 ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną 

eksploatacją; 

 utrzymaniu lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych; 

 ochrony przed powodzią oraz suszą; 

 zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; 

 zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; 

 tworzenia warunków do energetycznego wykorzystania wód. 

W Rozporządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (dalej zwanym Rozporządzenie 3/2014) dla regionu 

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego ustalono następujące priorytety w zaspokajaniu 

potrzeb wodnych: 

1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe; 
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3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

5) na potrzeby przemysłu; 

6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 

7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych 

8) na potrzeby energetyki wodnej; 

9) na potrzeby transportu wodnego; 

10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 3/2014 priorytety te obowiązują w sytuacjach, gdy występuje 

zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego 

użytkownika, z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy Prawo 

wodne (jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest 

właściciel urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia, pierwszeństwo w 

uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu zakładowi). O wyższości priorytetu (pierwszeństwie w 

dostępie do zasobów wodnych) decyduje niższa pozycja liczbowa, jaką oznaczone są priorytety.  

W zlewni rzeki Regi nie ma konieczności wyznaczania innych priorytetów niż wynikających z 

Rozporządzenia 3/2014. 

 

V.3. Ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni rzeki Regi 

V.3.1. Ograniczenia ilościowe użytkowania wód powierzchniowych w 

zlewni rzeki Regi 

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 

dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i 

opracowań z zakresu gospodarki wodnej zestawiono w tabeli V.1. Początkiem analizy było 

sprawdzenie, czy wymaganie lub ograniczenie znajduje się w katalogu warunków i ograniczeń 

zawartym w opracowaniu „Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu 

wodnego i wód zlewni” (Tyszewski i in. 2008). Prawną możliwość sformułowania ograniczenia 

wstępnie sprawdzano porównując je z analizą prawną „Metodyki opracowania warunków…” 

przedstawioną w opracowaniu „Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu 

wodnego i zlewni” (Pikor 2010). Po wstępnym ustaleniu prawnej możliwości wprowadzenia 

ograniczenia sprawdzano, czy nie zostało ono już zawarte w Rozporządzeniu 3/2014. Wyniki 

analizy zostały zaprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym z Zamawiającym (3.XI.2014), a 

wypracowane na tym spotkaniu ustalenia zostały wprowadzone w kolumnie „Sposób 

uwzględnienia” wspólnej dla tabel V.1. i V.3. Na spotkaniu konsultacyjnym ustalono, że delegacja 

ustawowa ogranicza zakres rozporządzenia jedynie do wymagań, priorytetów i ograniczeń w 

korzystaniu z wód. Niemożliwym jest zatem zarówno wprowadzanie ograniczeń w działalności 

niestanowiącej korzystania zwykłego, powszechnego lub szczególnego, jak również nakazów i 

zakazów. Ponadto delegacja ustawowa nie pozwala na wprowadzenie w rozporządzeniu 

obowiązków czy to skierowanych do korzystających z wód (raportowanie), czy to do organów 

wydających pozwolenia wodnoprawne (przegląd pozwoleń wodnoprawnych). 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 295 

Tabela V. 1. Analiza uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi (zasoby ilościowe) wynikających z analizy 
presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz 
planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki wodnej. 

Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Opomiarowanie wszystkich poborów wód, 
inwentaryzowanie danych i raportowania 
ich do katastru RZGW 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Aktualizacja/wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych dla stawów hodowlanych 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Budowa systemów małej retencji na 
hydrogenicznych nieużytkach rolnych i 
leśnych, ograniczenie możliwości poborów 
wód z naturalnych zbiorników wodnych do 
celu nawodnień oraz wykluczenie 
wykonywania nowych urządzeń wodnych 
służących wyłącznie do odwodnień na całym 
obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego 

Nie 

Nie, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Gromadzenie wody deszczowej i 
wykorzystywanie jej do podlewania zieleni 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Zwiększenie retencji wodnej w drodze 
realizacji zbiorników małej retencji oraz 
mikroretencji obszarowej i przyobiektowej; 
zwiększenie retencji w rowach 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Realizacja małej retencji na bazie 
podpiętrzenia jezior: Dołgie Małe, Gęgnowo, 
Duże, Będargowo, Zarański, Kołomąć i 
Trzygłowskie – zastawki, przepusty z 
zastawkami, przepusty piętrzące na 
znaczących ciekach JCWP powinny 
umożliwiać migracje ryb. 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej /1 

Preferowanie wodooszczędnych technologii 
produkcyjnych, wprowadzenie zamkniętych 
obiegów; optymalizacja zużycia wody do 
celów bytowych. Poprawa  retencji wód 
poprzez spowalnianie ich odpływu, 
blokowanie odpływu wód z oczek wodnych, 
torfowisk i mokradeł. 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

/1 W projekcie Warunków korzystania z wód zlewni Regi określono jednak pod jakimi 

warunkami budowle umożliwiające retencję nie muszą być wyposażane w urządzenia 

umożliwiające migrację ryb. Takie zwolnienie ma na celu wsparcie rozwoju małej retencji w 

zlewni.  

Ograniczenia wynikające z bilansu ilościowego 

Spośród 12 rzek objętych bilansem ilościowym w 4 stwierdzono deficyty zasobów wodnych 

wynikające z nadmiernego użytkowania wody na cele chowu i hodowli ryb. Są to Rega, Reska 

Węgorza, Piaskowa i Mołstowa. Zakładając gwarancję czasową Gt = 70% jako wystarczającą do 

zaspokojenia potrzeb wodnych stawów określono, że w Redze, Piaskowej i Mołstowej nie ma 
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potrzeby ograniczenia poboru wody. W rzece Reskiej Węgorzy niedobory powoduje użytkownik 

ANR Nowogard – stawy karpiowe (ID 1203064). Użytkownik powinien mieć zmienione 

pozwolenie wodnoprawne według tabeli V.2.  

Tabela V. 2. Wymagane ograniczenia poborów wody w rzece Reskiej Węgorzy, wynikające z bilansu ilościowego. 

miesiąc dekada Pobór aktualny [m3/s] Pobór dopuszczalny [m3/s] 

III 1 0,21 0,050 

III 2 0,21 0,067 

III 3 0,21 0,062 

IV 1 0,21 0,057 

IV 2 0,21 0,051 

IV 3 0,21 0,039 

V 1 0,035 0,029 

V 2 0,035 0,032 

V 3 0,035 0,026 

VI 1 0,035 0,016 

VI 2 0,035 0,012 

VI 3 0,035 0,013 

VII 1 0,035 0,008 

VII 2 0,035 0,012 

VII 3 0,035 0,011 

VIII 1 0,035 0,004 

VIII 2 0,035 0,006 

VIII 3 0,035 0,004 

 

Nakaz zapewnienia przepływu nienaruszalnego oraz nakaz weryfikacji pozwolenia 

wodnoprawnego w zakresie zapewnienia przepływu nienaruszalnego wraz z podaniem opisu 

sposobu realizacji ustalonego przepływu nienaruszalnego jest wskazany w katalogu warunków i 

ograniczeń korzystania z zasobów wodnych (Tyszewski i in. 2008).  

Prawną możliwość wprowadzenia nakazu zapewnienia przepływu nienaruszalnego neguje 

analiza prawna projektu „Metodyki opracowania warunków…” (Pikor 2010), w której 

stwierdzono, że wprowadzenie takiego nakazu oznaczałoby dopuszczalność niezapewnienia 

przepływu nienaruszalnego na terenach nie objętych zakazem. Wymaganie zachowania w 

korycie cieku przepływu nienaruszalnego we wszystkich ciekach regionu wodnego Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego wynika z rozporządzenia 3/2014.  

Wg (Pikor 2010) w warunkach korzystania z wód dopuszczalne jest nakazanie zmiany lub 

uchylenia istniejących pozwoleń wodnoprawnych. Ostatecznie uznano jednak, że weryfikacja 

wydanych pozwoleń wodnoprawnych jest możliwa jedynie w ramach ich ustawowego 

przeglądu, w którym należy między innymi zbadać zgodność z obowiązującymi warunkami 

korzystania z wód lub na etapie wydawania kolejnego (dla istniejącego obiektu) pozwolenia 

wodnoprawnego.  
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V.3.2. Ograniczenia jakościowe użytkowania wód powierzchniowych w 

zlewni rzeki Regi 

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 

dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i 

opracowań z zakresu gospodarki wodnej zestawiono w tabeli V.3.  

Tabela V. 3. Analiza uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi (zasoby jakościowe) wynikających z analizy 
presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz 
planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki wodnej. 

Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Opomiarowanie wszystkich zrzutów ścieków Tak Nie Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Przeciwdziałanie erozji gleb i wypłukiwaniu 
zanieczyszczeń poprzez właściwie 
prowadzone prace polowe 

Nie Nie Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja i likwidacja 
niekontrolowanych miejsc zrzutu 
nieoczyszczonych ścieków bytowych 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
likwidacja zbiorników bezodpływowych, 
wspieranie likwidacji zbiorników 
bezodpływowych poprzez przyłączenie 
posesji do sieci kanalizacyjnej 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” 
składowisk odpadów, rekultywacja gruntów 
po „dzikich” składowiskach odpadów 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Obowiązkowe stosowanie kodeksu dobrych 
praktyk rolniczych w zlewni bezpośredniej 
jezior; ochrona strefy brzegowej jezior, 
wyznaczenie 100.metrowej strefy buforowej 
dla zabudowy nad jeziorami 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Stosowanie 15.metrowego pasa zadrzewień 
tam, gdzie linia brzegowa jeziora dochodzi do 
pól uprawnych, ochrona stref brzegowych w 
jeziorach, zapobieganie dewastacji brzegów i 
niszczeniu naturalnej roślinności, tworzenie 
wokół jezior i wzdłuż rzek stref 
antyeutrofogennych 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Zakaz pracy elektrowni wodnych bez 
urządzeń uniemożliwiających rybom pasaż 
przez komory turbin (za wyjątkiem turbin 
ślimakowych) 

Wyposażenie obiektów piętrzących w 
urządzenia umożliwiające migrację ryb, 
spełniających wymagania typowych dla 

Tak Tak Tak 
Niezasadne, 
ograniczenie 
obowiązuje 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

danego cieku gatunków 

Rewitalizacja i renaturyzacja cieków wodnych, 
poprawa struktury dna rzek poprzez prace 
utrzymaniowe, dążenie do zwiększenia 
udziału dna żwirowego, będącego substratem 
tarłowym dla ryb z litofilnej grupy rozrodczej 
(szczególnie w górnym biegu Regi oraz w 
dopływach górnego biegu), ochrona 
istniejących, zinwentaryzowanych tarlisk 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Dostosowanie wielkości połowów ryb do 
wielkości rybostanu w zbiornikach 
naturalnych, ograniczenie połowów przy 
użyciu agregatów prądotwórczych i sieci 
ciągnionych, wstrzymanie połowów i 
wszelkich zabiegów gospodarczych na 
tarliskach w okresie tarła i wylęgu, zarybianie 
szlachetnymi gatunkami rodzimego 
pochodzenia 

Tak 

Nie, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
aktualizacja ewidencji szamb, ich kontrola 
techniczna i kontrola częstości ich opróżniania 

Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej 
ścieków na terenach o skoncentrowanej 
zabudowie 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Kontrola okresowego wywozu nieczystości ze 
szczelnych zbiorników do oczyszczalni 
ścieków przez wyspecjalizowane firmy w 
miejscach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej 
jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona (lub budowa w takich 
miejscach przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Kształtowanie siedlisk przyrodniczo-leśnych 
zabiegami melioracyjnymi Biologiczna 
regulacja cieków 

Renaturyzacja obszarów zmeliorowanych 

Odtworzenie zadrzewień brzegowych i 
roślinności szuwarowej przy zbiornikach 
wodnych dla zahamowania ruchu biogenów w 
zlewni 

Nie 

Nie, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Wyznaczenie miejsc biwakowych 
wyposażonych w toalety, podłączone do sieci 
kanalizacyjnej lub bezodpływowych 
zbiorników nad jeziorami i głównymi rzekami 
(Rega, Mołstowa) 

Tak 

Tak, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Zaostrzenie warunków odprowadzania 
ścieków z uwagi na dużą podatność na 
degradację (jeziora: Dłusko, Woświn, Mielno, 
Okrzeja) 

Tak Tak Nie 

Tak, w 
odniesieniu 
do nowych 
instalacji 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Zaostrzenie warunków odprowadzania 
ścieków z uwagi na dużą podatność na 
degradację (jeziora: Węgorzyno) 

Tak Tak Tak 
Niezasadne, 
ograniczenie 
obowiązuje 

Ograniczenia wynikające z bilansu jakościowego 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów stwierdzono 

brak chłonności zakresie Nog i Pog  i BZT5 w rzekach/odcinkach rzek zestawionych w tabeli V.4. 

 

Tabela V. 4. Wymagane ograniczenia dla wprowadzania ścieków w rzekach zlewni Regi, wynikające z bilansu jakościowego. 

Rzeka 
Według bilansu jakościowego opartego 
na wartościach rzeczywistych zrzutów 

Według bilansu jakościowego opartego 
na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Rega 

Brak chłonności w zakresie Nog i Pog na 
odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 
poboru wody na potrzeby stawów 
pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, 
(pobór w km 151,7 i zrzut 151,0); 

Brak chłonności w zakresie Nog i Pog na 
odcinku 0,7 km, na którym w wyniku 
poboru wody na potrzeby stawów 
pstrągowych bardzo maleje Qgw,90%, 
(pobór w km 151,7 i zrzut 151,0). 

Ukleja 
Brak chłonności  dla Pog od źródeł do 
ujścia Dobrzenicy (km 18,86) 

Brak chłonności dla Pog od źródeł do 
ujścia Dobrzenicy (km 18,86). 

Sąpólna 

Brak chłonności dla BZT5  od źródeł do 
ujścia Bukowiny (km 24,47) oraz dla Pog 
od źródeł do dopływu Bukowina (km 
24,47) i od Dopływu w Ostrzycy (km 
22,54) do ujścia. 

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł do 
ujścia Bukowiny (km 24,47) i od ujścia 
Kanału Wojcieszyn (km 13,13) do ujścia 
Dobrej (km 11,58), 

Brak chłonności dla Pog na całej długości 
za wyjątkiem odcinka rzeki od ujścia 
Bukowiny (km 24,47) do ok. km 23,0 (ok. 
połowa odcinka pomiędzy Bukowiną a 
Dopływem w Ostrzycy). 

Reska Węgorza 

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł do 
ujścia Kanału Połchowo  (km 16,56), dla 
Nog - od źródeł do Kanału Połchowo (km 
16,56) oraz dla Pog - od źródeł do ujścia 
Golnicy (km 14,47). 

Brak chłonność dla BZT5 i Nog tylko w 
odcinku źródłowym rzeki  do przekroju 
wodowskazowego Węgorzyno (km 23,0), 
natomiast dla Pog - od źródeł do Kanału 
Połchowo (km 16,56). 

Brak chłonności w zakresie Pog i Nog dla Regi na odcinku od przekroju poboru wody na potrzeby 

stawów pstrągowych w km 151,7 do przekroju zrzutu z tych stawów w km 151,0 wynika z 

bardzo obniżonego przepływu gwarantowanego 90% z wartości 0,59 m3/s w przekroju powyżej 

ujęcia do 0,18 m3/s w przekroju poboru. Na użytkownika powinno zostać nałożone ograniczenie 

poboru wody w takim zakresie, by poniżej zrzutu nie powodował braku chłonności dla 

wskaźników zanieczyszczeń. Takiego rozwiązania w zakresie nie przewiduje jednak katalog 

warunków i ograniczeń korzystania z zasobów wodnych (Tyszewski i in. 2008). Dopuszczalne 

prawnie jest natomiast nakazanie zmiany lub uchylenia istniejących pozwoleń wodnoprawnych 

(Pikor 2010) – brak zasobów wodnych (przepływu gwarantowanego 90%) wskazuje bowiem na 

niezapewnienie na tym odcinku przepływu nienaruszalnego. Weryfikacja pozwolenia 

wodnoprawnego może zawierać ograniczenie poboru do wielkości gwarantującej zachowanie 

przepływu nienaruszalnego (spełnienie wymagań Rozporządzenia 3/2014) lub przeniesienie 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 300 

punktu zrzutu ze stawów w pobliże punktu poboru, co daje użytkownikowi możliwość 

skorzystania z przewidzianego Rozporządzeniem 3/2014 obniżenia wartości przepływu 

nienaruszalnego. 

Brak chłonności w zakresie Pog dla Uklei w górnym odcinku rzeki spowodowane jest 

wnoszeniem fosforu ogólnego pochodzącego z obszarów dopływów i zlewni bezpośrednich, a w 

szczególności z Dopływu z j. Dłusko. Ładunek fosforu ogólnego wnoszonego przez 

użytkowników (ładunek punktowy) stanowi znikomy procent wartości ładunku całkowitego w 

rzece. Obszar nie jest wyznaczony jako narażony na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a dla takich obszarów katalog warunków i ograniczeń 

korzystania z zasobów wodnych (Tyszewski i in. 2008) nie przewiduje nakazu przestrzegania 

ustaleń wynikających z programów dla OSN. W analizie prawnej projektu „Metodyki 

opracowania warunków…” (Pikor 2010) taka możliwość jest przewidziana, ponieważ zakłada 

ona możliwość transponowania do warunków korzystania z wód zlewni zaleceń zawartych w 

Programie wodno-środowiskowym kraju [PWŚK], ponieważ nie stanowi on bezpośrednio aktu 

prawnego. Niestety, wśród działań w zlewni Uklei, przewidzianych w PWŚK w zakresie 

rolnictwa i leśnictwa jest wyłącznie przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

poprzez właściwą uprawę gleby (właściwie prowadzone prace polowe). Prawnie dopuszczalne 

jest natomiast wprowadzenie ograniczeń przewidzianych w Rozporządzeniu 3/2014 dla jezior 

priorytetowych takich jak: 

 ograniczenie wprowadzania ścieków z istniejących instalacji służących do 

oczyszczania ścieków do wód i urządzeń wodnych wymienionych (wprowadzanie 

ścieków dozwolone pod warunkiem nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych 

wartości fosforu ogólnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45, 

ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodnej); 

 ograniczenie możliwości wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do 

oczyszczania ścieków do rzek i jezior oraz cieków i urządzeń wodnych do nich 

dopływających. 

 

V.3.3. Ograniczenia użytkowania wód podziemnych w zlewni rzeki Regi 

Mając na uwadze wyniki bilansu wodnogospodarczego w poszczególnych rejonach wskazujące 

na znaczne rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych tj. od 58 % w rejonie A do 97 % 

rejonie F, a w całej zlewni 86 % nie proponuje się wprowadzenia ograniczeń korzystaniu z tych 

wód.  

Jednocześnie dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz 

analizowane inne dokumenty na potrzeby pracy nie wykazała konieczności wprowadzania 

szczególnych ograniczeń ilościowych w korzystaniu z tych wód.   

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych należy okresowo – w cyklu 6-

letnim – aktualizować bilans wodno-gospodarczego wód podziemnych w wydzielonych rejonach 

wodno-gospodarczych.  

Jak wspomniano wyżej, zanieczyszczenie wód podziemnych, oprócz czynników związanych z 

antropopresją, zależy również od naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na 
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przenikanie zanieczyszczeń. Dlatego też istotne jest wyznaczanie stref ochronnych i obszarów 

zasilania ujęć (przede wszystkim dla płytkich ujęć w czwartorzędzie). 

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz 

dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i 

opracowań z zakresu gospodarki wodnej zestawiono w tabeli V.5.  

 

Tabela V. 5. Analiza uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych regionu bilansowego Rega i przyległe 
Przymorze wynikających z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentacji hydrogeologicznych, 
dokumentów planistycznych oraz planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki wodnej. 

Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Opomiarowanie wszystkich zrzutów ścieków Tak Nie Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
likwidacja zbiorników bezodpływowych, 
wspieranie likwidacji zbiorników 
bezodpływowych poprzez przyłączenie 
posesji do sieci kanalizacyjnej 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” 
składowisk odpadów, rekultywacja gruntów 
po „dzikich” składowiskach odpadów 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Inwentaryzacja stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych (szamb), 
aktualizacja ewidencji szamb, ich kontrola 
techniczna i kontrola częstości ich opróżniania 

Realizacja systemów kanalizacji zbiorczej 
ścieków na terenach o skoncentrowanej 
zabudowie 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Kontrola okresowego wywozu nieczystości ze 
szczelnych zbiorników do oczyszczalni 
ścieków przez wyspecjalizowane firmy w 
miejscach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej 
jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona (lub budowa w takich 
miejscach przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Optymalizacja zużycia wody przez: 
zapobieganie stratom wody na przesyle, 
kontrola opomiarowania poboru wody u 
odbiorców, wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody w przemyśle 

Tak 

Tak, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Modernizacja ujęć wód i sieci wodociągowych Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Racjonalna gospodarka studniami 
głębinowymi, likwidacja nieczynnych ujęć wód 
podziemnych 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 
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Wymagania lub ograniczenia 
Katalog 

(Tyszewski 
i in. 2008) 

Możliwość 
prawna 

(Pikor 2010) 

Rozp. 
3/2014 

Sposób 
uwzględnienia 
w WKW Regi 

Połączenie istniejących gminnych 
(rejonowych) ujęć wód podziemnych w celu 
wykorzystania dyspozycyjnych rezerw 
zasobów wody i poprawy jakości i 
równomierności dostaw wody 

Nie 
Nie oceniane 

(brak w 
katalogu) 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Nieprzekraczanie maksymalnej wielkości 
zasobów eksploatacyjnych ustalonych w 
dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody 
(w ramach dostępnych zasobów 
dyspozycyjnych), dla utrzymania dobrego 
stanu ilościowego, ustalonego jako cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód 
podziemnych. 

Tak 

Tak, 
powtórzenie 

zapisu innego 
dokumentu 

Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

Nieprzekraczanie wartości granicznych 
wskaźników jakości ustalonych jako cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód 
podziemnych dla klasyfikacji dobrego stanu 
chemicznego. 

Tak Tak Nie 
Nie, brak 
delegacji 

ustawowej 

 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych proponuje się przyjąć jako zgodne z ustalonymi w 

Rozporządzeniu 3/2014, wobec tego nie należy ich zmieniać w warunkach korzystania z wód 

zlewni. 

Analizowana dokumentacja zasobowa oraz przeprowadzona na potrzeby bilansu 

wodnogospodarczego w zakresie wód podziemnych analiza udostępnionych materiałów 

wykazały znaczne rezerwy wód podziemnych w bilansowanych rejonach wodno-gospodarczych, 

stąd nie ma konieczności wprowadzania szczególnych ograniczeń ilościowych w korzystaniu z 

tych wód.  

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych należy okresowo – w cyklu 6-

letnim – aktualizować bilans wodno-gospodarczego wód podziemnych w wydzielonych rejonach 

wodno-gospodarczych.  

 

V.4. Określenie efektu ekologicznego wprowadzonych ograniczeń i 
priorytetów 

Efekt ekologiczny postulowanych w niniejszym opracowaniu warunków korzystania z wód nie 

jest możliwy do skwantyfikowania, niemniej jednak należy stwierdzić, że wprowadzone 

ograniczenia w zakresie poborów wód powierzchniowych oraz w zakresie odprowadzania 

ścieków powinny przyczynić się do poprawy stanu/potencjału ekologicznego wód.  

Ograniczenia dotyczące poborów wód powierzchniowych w zlewni Reskiej Węgorzy umożliwią 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów dolinnych i wodnych tej rzeki, a pośrednio 

przyczynią się także do poprawy warunków siedliskowych wzdłuż całej doliny Regi od ujścia 

Reskiej Węgorzy. W konsekwencji powinno to doprowadzić do poprawy stan/potencjału 
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ekologicznego nie tylko  w JCWP Reskiej Węgorzy, ale także w JCWP Regi od ujścia Reskiej 

Węgorzy. 

Efekty zachowania większych ilościowych zasobów wodnych zostaną wzmocnione poprawą 

parametrów fizykochemicznych, która powinna nastąpić na skutek wprowadzonych ograniczeń 

w zakresie odprowadzania ścieków.  

Ograniczenia w odprowadzaniu ścieków do wód Reskiej Węgorzy, Sąpólnej i Uklei oraz do 

jezior: Dłusko, Woświn, Mielno i Okrzeja powinny się przyczynić do poprawy parametrów 

fizykochemicznych ich wód. Wymienione cieki i jeziora leżą w górnym obszarze zlewni i 

poprawa jakości ich wód powinna skutkować poprawą jakości wód JCWP środkowej i dolnej 

Regi. 
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VI. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD 

ZLEWNI REGI 

z dnia ………………… 2014 r. 

Zatwierdzony przez .......................... 

 

ROZPORZĄDZENIE NR....... 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI 

WODNEJ W SZCZECINIE 

PROJEKT 
 

z dnia ...................... 2014 r. 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi 

 

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

poz.145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód zlewni Regi, położonej w obszarze 

dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zwane dalej 

„warunkami". 

2. Rozporządzenie określa: 

1) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Regi; 

2) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Regi. 

3. Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar zlewni Regi 

zawiera załącznik nr 1. 

4. Granicę zlewni Regi wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o poborze bezzwrotnym rozumie się przez to taki 

pobór wód, gdy całość pobranej wody jest zużytkowana bez jednoczesnego odprowadzenia 

lub gdy odprowadzenie następuje do innego cieku niż ten, z którego nastąpił pobór. 
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ROZDZIAŁ II 

PRIORYTETY W KORZYSTANIU Z WÓD 

§ 3. 1. Ustala się następujące priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych: 

1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe; 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

5) na potrzeby przemysłu; 

6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 

7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych; 

8) na potrzeby energetyki wodnej; 

9) na potrzeby transportu wodnego; 

10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 

2. Priorytety o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie 

na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika, z 

wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

– Prawo wodne. 

3. O wyższości priorytetu, o którym mowa w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa. 

 

ROZDZIAŁ III 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD 

§ 4. Korzystanie z wód powierzchniowych na cele nowych poborów bezzwrotnych na odcinku 

rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na ciekach i urządzeniach wodnych 

dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku jest niedopuszczalne.  

 

§ 5. Korzystanie z wód powierzchniowych na cele istniejących poborów bezzwrotnych na 

odcinku rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na ciekach i urządzeniach 

wodnych dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku nie może przekraczać w 

miesiącach od marca do kwietnia 0,067 m3/s, a od czerwca do sierpnia 0,016 m3/s.  

 

§ 6. 1. Wprowadzanie ścieków z nowych instalacji służących do oczyszczania ścieków jest 

niedopuszczalne do następujących rzek oraz cieków i urządzeń wodnych do nich 

dopływających:  

1) Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy; 

2) Sąpólna (Sępólna) od źródeł do ujścia; 
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3) Ukleja od źródeł do ujścia Dobrzenicy; 

2. Wprowadzanie ścieków z nowych instalacji służących do oczyszczania ścieków jest 

niedopuszczalne do cieków i urządzeń wodnych będących dopływami do następujących jezior: 

1) Jez. Dłusko (Długie, Dołgie); 

2) Jez. Woświn (Woświń); 

3) Jez. Mielno (na rzece Uklei); 

4) Jez. Okrzeja (Skwiernie). 

3. Wprowadzanie ścieków z istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków do wód 

powierzchniowych i urządzeń wodnych wymienionych w ust. 1 i 2 jest możliwe pod warunkiem 

nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości fosforu ogólnego, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 45, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne. 

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą wprowadzania do wód 
powierzchniowych i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych oraz ścieków 
pochodzących ze stacji uzdatniania wody. 

 

§ 7. Wykonanie nowych budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia retencji wód w 

zlewni Regi bez wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb jest 

możliwe pod warunkiem: 

1) zapewnienia niezależnie od przepływu nie większej niż 0,3 m różnicy pomiędzy 

rzędnymi wody górnej i wody dolnej; 

2) wykonania w przelewie budowli szczeliny o głębokości 0,45 m w stosunku do rzędnej 

piętrzenia przy przepływie średni z wielolecia, zwanym dalej SSQ, raz o szerokości 

piętrzenia równej 0,19 m na każdy 0,1 m3/s tego przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

§ 8. Rozporządzenia wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie z dnia....................2014 r. 

Wykaz obrębów geodezyjnych i działek ewidencyjnych wyznaczających obszar zlewni Regi 
 
 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1 Łabędzie 320302_5.0001 cały 

2 Nętno 320302_5.0003 cały 

3 Rydzewo 320302_5.0005 cały 

4 Żółte 320302_5.0006 cały 

5 Zagozd 320302_5.0024 cały 

6 Zbrojewo 320302_5.0026 cały 

7 Gajewo 320302_5.0031 cały 

8 Korytowo 320403_5.0001 cały 

9 Jenikowo 320403_5.0002 cały 

10 Nowogard - 6 320404_4.0006 cały 

11 Nowogard - 7 320404_4.0007 cały 

12 Struga 320404_5.0002 cały 

13 Wołowiec 320404_5.0003 cały 

14 Orzesze 320404_5.0007 cały 

15 Boguszyce 320404_5.0008 cały 

16 Lestkowo 320404_5.0021 cały 

17 Brzozowo 320404_5.0024 cały 

18 Żabowo 320404_5.0025 cały 

19 Żabówko 320404_5.0026 cały 

20 Maszkowo 320404_5.0027 cały 

21 Konarzewo 320404_5.0028 cały 

22 Jarchlino 320404_5.0030 cały 

23 Sąpolnica 320404_5.0035 cały 

24 Ostrzyca 320404_5.0037 cały 

25 Wierzbięcin 320404_5.0039 cały 

26 Słajsino 320404_5.0040 cały 

27 Osowo 320404_5.0041 cały 

28 Żukowo 320501_2.0001 cały 

29 Darżewo 320501_2.0002 cały 

30 Bielikowo 320501_2.0005 cały 

31 Mołstowo 320501_2.0006 cały 

32 Pruszcz 320501_2.0007 cały 

33 Brojce 320501_2.0008 cały 

34 Przybiernowo 320501_2.0010 cały 

35 Tąpadły 320501_2.0011 cały 

36 Stołąż 320501_2.0013 cały 

37 Kiełpino 320501_2.0014 cały 

38 Raciborów 320501_2.0015 cały 

39 Grąd 320501_2.0016 cały 

40 Smokęcino 320501_2.0017 cały 

41 Gryfice -1 320502_4.0001 cały 

42 Gryfice -2 320502_4.0002 cały 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

43 Gryfice -3 320502_4.0003 cały 

44 Gryfice -6 320502_4.0006 cały 

45 Gryfice -7 320502_4.0007 cały 

46 Gryfice -9 320502_4.0009 cały 

47 Gryfice -10 320502_4.0010 cały 

48 Otok 320502_5.0009 cały 

49 Górzyca 320502_5.0010 cały 

50 Borzęcin 320502_5.0011 cały 

51 Sikory 320502_5.0013 cały 

52 Niekładź 320502_5.0014 cały 

53 Zielin 320502_5.0015 cały 

54 Dziadowo 320502_5.0016 cały 

55 Skalin 320502_5.0017 cały 

56 Raduń 320502_5.0018 cały 

57 Lubieszewo 320502_5.0019 cały 

58 Stawno-Sokołów 320502_5.0020 cały 

59 Rotnowo 320502_5.0021 cały 

60 Łopianów 320502_5.0022 cały 

61 Lubin 320502_5.0036 cały 

62 Smolęcin 320502_5.0037 cały 

63 Baszewice 320502_5.0038 cały 

64 Grębocin 320502_5.0039 cały 

65 Barkowo 320502_5.0040 cały 

66 Waniorowo 320502_5.0041 cały 

67 Płoty -1 320504_4.0001 cały 

68 Płoty -2 320504_4.0002 cały 

69 Płoty -3 320504_4.0003 cały 

70 Płoty -4 320504_4.0004 cały 

71 Charnowo 320504_5.0001 cały 

72 Natolewice 320504_5.0002 cały 

73 Pniewo 320504_5.0003 cały 

74 Wicimice 320504_5.0004 cały 

75 Darszyce 320504_5.0005 cały 

76 Dąbie 320504_5.0006 cały 

77 Luciąża 320504_5.0007 cały 

78 Wyszobór 320504_5.0008 cały 

79 Modlimowo 320504_5.0009 cały 

80 Bądkowo 320504_5.0010 cały 

81 Kocierz 320504_5.0011 cały 

82 Karczewie 320504_5.0012 cały 

83 Gostyń Łobeski 320504_5.0013 cały 

84 Słudwia 320504_5.0014 cały 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 

 308 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

85 Mechowo 320504_5.0017 cały 

86 Sowno 320504_5.0018 cały 

87 Krężel 320504_5.0019 cały 

88 Łęczna 320504_5.0020 cały 

89 Potuliniec 320504_5.0021 cały 

90 Wyszogóra 320504_5.0022 cały 

91 Dobiesław 320504_5.0023 cały 

92 Gościejewo 320504_5.0024 cały 

93 Łowiska 320504_5.0025 cały 

94 Czarne 320504_5.0026 cały 

95 Wilczyniec 320504_5.0027 cały 

96 Makowiska 320504_5.0028 cały 

97 Jarzysław 320504_5.0029 cały 

98 Lisowo 320504_5.0030 cały 

99 Makowice 320504_5.0031 cały 

100 Trzebiatów -1 320508_4.0001 cały 

101 Trzebiatów -2 320508_4.0002 cały 

102 Trzebiatów -3 320508_4.0003 cały 

103 Trzebiatów -5 320508_4.0005 cały 

104 Trzebiatów -6 320508_4.0006 cały 

105 Trzebiatów -7 320508_4.0007 cały 

106 Trzebiatów -8 320508_4.0008 cały 

107 Trzebiatów -9 320508_4.0009 cały 

108 Trzebiatów -10 320508_4.0010 cały 

109 Nowielice 320508_5.0005 cały 

110 Mirosławice 320508_5.0016 cały 

111 Lewice 320508_5.0017 cały 

112 Siemidarżno 320508_5.0018 cały 

113 Gąbin 320508_5.0020 cały 

114 Starnin 320805_2.0080 cały 

115 Kinowo 320805_2.0081 cały 

116 Rzesznikowo 320805_2.0082 cały 

117 Świdwin 01 321601_1.0001 cały 

118 Świdwin 02 321601_1.0002 cały 

119 Świdwin 03 321601_1.0003 cały 

120 Świdwin 04 321601_1.0004 cały 

121 Świdwin 05 321601_1.0005 cały 

122 Świdwin 06 321601_1.0006 cały 

123 Świdwin 07 321601_1.0007 cały 

124 Świdwin 08 321601_1.0008 cały 

125 Świdwin 09 321601_1.0009 cały 

126 Świdwin 10 321601_1.0010 cały 

127 Świdwin 11 321601_1.0011 cały 

128 Świdwin 12 321601_1.0012 cały 

129 Świdwin 13 321601_1.0013 cały 

130 Świdwin 14 321601_1.0014 cały 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

131 Świdwin 15 321601_1.0015 cały 

132 Świdwin 16 321601_1.0016 cały 

133 Świdwin 17 321601_1.0017 cały 

134 Półchleb 321602_2.0064 cały 

135 Koszanowo 321602_2.0065 cały 

136 Chomętowo 321602_2.0066 cały 

137 Słonowice 321602_2.0067 cały 

138 Wilczkowo 321602_2.0068 cały 

139 Mulite 321602_2.0070 cały 

140 Brzeżno 321602_2.0071 cały 

141 Pęczerzyno 321602_2.0072 cały 

142 Więcław 321602_2.0073 cały 

143 Rzepczyno 321602_2.0074 cały 

144 Przyrzecze Grądzkie 321602_2.0082 cały 

145 Kapice 321603_5.0084 cały 

146 Dąbrowa Białogardzka 321604_2.0041 cały 

147 Kalina 321605_2.0003 cały 

148 Poradź 321605_2.0006 cały 

149 Powalice 321605_2.0007 cały 

150 Międzyrzecze 321605_2.0016 cały 

151 Ząbrowo 321606_2.0017 cały 

152 Berkanowo 321606_2.0025 cały 

153 Rusinowo 321606_2.0027 cały 

154 Osowo 321606_2.0028 cały 

155 Łąkowo 321606_2.0029 cały 

156 Lipce 321606_2.0030 cały 

157 Oparzno 321606_2.0031 cały 

158 Gola Dolna 321606_2.0032 cały 

159 Przybysław 321606_2.0033 cały 

160 Krosino 321606_2.0034 cały 

161 Bystrzyna 321606_2.0037 cały 

162 Niemierzyno 321606_2.0039 cały 

163 Rogalino 321606_2.0040 cały 

164 Smardzko 321606_2.0042 cały 

165 Kluczkowo 321606_2.0076 cały 

166 Bierzwnica PGR 321606_2.0079 cały 

167 Rycerzewko 321606_2.0083 cały 

168 Świdwinek 321606_2.0118 cały 

169 Dobra 321801_4.0001 cały 

170 Błądkowo 321801_5.0001 cały 

171 Wrześno 321801_5.0002 cały 

172 Wojtaszyce 321801_5.0003 cały 

173 Bienice 321801_5.0006 cały 

174 Miasto Łobez 321802_4.0001 cały 

175 Miasto Łobez 321802_4.0002 cały 

176 Miasto Łobez 321802_4.0003 cały 
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LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

177 Miasto Łobez 321802_4.0004 cały 

178 Miasto Łobez 321802_4.0005 cały 

179 Karwowo 321802_5.0001 cały 

180 Bełczna 321802_5.0002 cały 

181 Klępnica 321802_5.0003 cały 

182 Poradz 321802_5.0004 cały 

183 Worowo 321802_5.0005 cały 

184 Prusinowo 321802_5.0006 cały 

185 Przyborze 321802_5.0007 cały 

186 Łobżany 321802_5.0008 cały 

187 Dalno 321802_5.0009 cały 

188 Zachełmie 321802_5.0010 cały 

189 Dobieszewo 321802_5.0011 cały 

190 Unimie 321802_5.0012 cały 

191 Grabowo 321802_5.0013 cały 

192 Niegrzebia 321802_5.0014 cały 

193 Suliszewice 321802_5.0015 cały 

194 Wysiedle 321802_5.0016 cały 

195 Kołdrąb 321802_5.0017 cały 

196 Bonin 321802_5.0018 cały 

197 Tarnowo 321802_5.0019 cały 

198 Rynowo 321802_5.0020 cały 

199 Rożnowo Łobeskie 321802_5.0021 cały 

200 Zagórzyce 321802_5.0022 cały 

201 Zajezierze 321802_5.0023 cały 

202 Maliniec 321803_2.0001 cały 

203 Kwiatkowo 321803_2.0002 cały 

204 Mołdawin 321803_2.0003 cały 

205 Radzim 321803_2.0004 cały 

206 Radowo Wielkie 321803_2.0005 cały 

207 Wołkowo 321803_2.0006 cały 

208 Gostomin 321803_2.0007 cały 

209 Sienno Górne 321803_2.0008 cały 

210 Sienno Dolne 321803_2.0009 cały 

211 Żelmowo 321803_2.0010 cały 

212 Pogorzelica 321803_2.0011 cały 

213 Dargomyśl 321803_2.0012 cały 

214 Orle 321803_2.0013 cały 

215 Rogowo 321803_2.0014 cały 

216 Dobrkowo 321803_2.0015 cały 

217 Karnice 321803_2.0016 cały 

218 Smorawina 321803_2.0017 cały 

219 Radowo Małe 321803_2.0018 cały 

220 Borkowo Małe 321803_2.0019 cały 

221 Czachowo 321803_2.0020 cały 

222 Strzmiele 321803_2.0021 cały 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

223 Borkowo Wielkie 321803_2.0022 cały 

224 Rekowo 321803_2.0023 cały 

225 Siedlice 321803_2.0024 cały 

226 Konie 321803_2.0025 cały 

227 Resko miasto 321804_4.0001 cały 

228 Komorowo 321804_5.0001 cały 

229 Łabuń Wielki 321804_5.0002 cały 

230 Iglice 321804_5.0003 cały 

231 Orzeszkowo 321804_5.0004 cały 

232 Policko 321804_5.0005 cały 

233 Świekotki 321804_5.0006 cały 

234 Potuliny 321804_5.0007 cały 

235 Łabuń Mały 321804_5.0008 cały 

236 Prusim 321804_5.0009 cały 

237 Nowa Dobrzyca 321804_5.0010 cały 

238 Stara Dobrzyca 321804_5.0011 cały 

239 Gozdno 321804_5.0012 cały 

240 Gardzin 321804_5.0013 cały 

241 Sosnówko 321804_5.0014 cały 

242 Mołstowo 321804_5.0015 cały 

243 Krosino 321804_5.0016 cały 

244 Sosnowo 321804_5.0017 cały 

245 Starogard 321804_5.0018 cały 

246 Taczały 321804_5.0019 cały 

247 Godziszewo 321804_5.0020 cały 

248 Żerzyno 321804_5.0021 cały 

249 Sienno 321804_5.0022 cały 

250 Miłogoszcz 321804_5.0023 cały 

251 Smólsko 321804_5.0024 cały 

252 Piaski 321804_5.0025 cały 

253 Ługowina 321804_5.0026 cały 

254 Siwkowice 321804_5.0027 cały 

255 Łosośnica 321804_5.0028 cały 

256 Lubień Dolny 321804_5.0029 cały 

257 Bezmoście 321804_5.0030 cały 

258 Lubień Górny 321804_5.0031 cały 

259 Łagiewniki 321804_5.0032 cały 

260 Święciechowo 321804_5.0033 cały 

261 Dorowo 321804_5.0034 cały 

262 Przemysław 321804_5.0035 cały 

263 Naćmierz 321804_5.0036 cały 

264 Węgorzyno miasto 321805_4.0001 cały 

265 Węgorzyno miasto 321805_4.0002 cały 

266 Węgorzyno miasto 321805_4.0003 cały 

267 Węgorzyno miasto 321805_4.0004 cały 

268 Mieszewo 321805_5.0001 cały 
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269 Zwierzynek 321805_5.0002 cały 

270 Sielsko 321805_5.0003 cały 

271 Mielno 321805_5.0004 cały 

272 Trzebawie 321805_5.0005 cały 

273 Chwarstno 321805_5.0006 cały 

274 Runowo 321805_5.0007 cały 

275 Połchowo 321805_5.0008 cały 

276 Kraśnik Łobeski 321805_5.0009 cały 

277 Kąkolewice 321805_5.0010 cały 

278 Lesięcin 321805_5.0011 cały 

279 Gardno 321805_5.0012 cały 

280 Rogówko 321805_5.0013 cały 

281 Gościsław 321805_5.0014 cały 

282 Przytoń 321805_5.0015 cały 

283 Cieszyno 321805_5.0016 cały 

284 Winniki 321805_5.0017 cały 

285 Dłusko 321805_5.0019 cały 

286 Brzeźniak 321805_5.0022 cały 

287 Brzeźnica 321805_5.0023 cały 

288 Sulice 321805_5.0024 cały 

289 Drawsko Pom.-1 320302_4.0001 11 

290 Drawsko Pom.-1 320302_4.0001 9/3 

291 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 13 

292 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 14 

293 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 16/1 

294 Drawsko Pom.-2 320302_4.0002 22 

295 Drawsko Pom.-3 320302_4.0003 14 

296 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 17 

297 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 18 

298 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 19 

299 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 20 

300 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 21 

301 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 22 

302 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 23/2 

303 Drawsko Pom.-4 320302_4.0004 23/1 

304 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 10 

305 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 7/1 

306 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 7/2 

307 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 6 

308 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 5 

309 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 4 

310 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 3 

311 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 16/7 

312 Drawsko Pom.-5 320302_4.0005 15/1 

313 Zarańsko 320302_5.0032 149/13 

314 Zarańsko 320302_5.0032 142 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

315 Zarańsko 320302_5.0032 94/12 

316 Zarańsko 320302_5.0032 137/1 

317 Zarańsko 320302_5.0032 95 

318 Zarańsko 320302_5.0032 96 

319 Zarańsko 320302_5.0032 97 

320 Zarańsko 320302_5.0032 103/2 

321 Zarańsko 320302_5.0032 104 

322 Zarańsko 320302_5.0032 105 

323 Zarańsko 320302_5.0032 126/2 

324 Zarańsko 320302_5.0032 123/3 

325 Zarańsko 320302_5.0032 126/4 

326 Zarańsko 320302_5.0032 126/5 

327 Dalewo 320302_5.0034 86 

328 Dalewo 320302_5.0034 87 

329 Dalewo 320302_5.0034 88 

330 Jankowo 320302_5.0039 75 

331 Jankowo 320302_5.0039 69/20 

332 Jankowo 320302_5.0039 60/4 

333 Jankowo 320302_5.0039 42 

334 Jankowo 320302_5.0039 40 

335 Jankowo 320302_5.0039 35 

336 Woliczno 320302_5.0040 15 

337 Woliczno 320302_5.0040 20 

338 Woliczno 320302_5.0040 25/1 

339 Woliczno 320302_5.0040 25/2 

340 Woliczno 320302_5.0040 37 

341 Woliczno 320302_5.0040 28 

342 Woliczno 320302_5.0040 31 

343 Woliczno 320302_5.0040 34 

344 Ziemsko 320302_5.0044 189 

345 Ziemsko 320302_5.0044 190 

346 Ziemsko 320302_5.0044 191 

347 Ziemsko 320302_5.0044 192 

348 Ziemsko 320302_5.0044 193/1 

349 Ziemsko 320302_5.0044 194/1 

350 Ziemsko 320302_5.0044 195/1 

351 Ziemsko 320302_5.0044 196/1 

352 Ziemsko 320302_5.0044 197/1 

353 Ziemsko 320302_5.0044 198/1 

354 Ziemsko 320302_5.0044 199/1 

355 Konotop 320302_5.0046 74/1 

356 Konotop 320302_5.0046 72/2 

357 Konotop 320302_5.0046 1 

358 Konotop 320302_5.0046 151 

359 Konotop 320302_5.0046 186 

360 Konotop 320302_5.0046 187 
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361 Konotop 320302_5.0046 285 

362 Konotop 320302_5.0046 309 

363 Konotop 320302_5.0046 310 

364 Konotop 320302_5.0046 287 

365 Borowo 320303_5.0077 172/2 

366 Borowo 320303_5.0077 173/2 

367 Borowo 320303_5.0077 213 

368 Przytoń 320304_2.0007 15/9 

369 Przytoń 320304_2.0007 13/26 

370 Przytoń 320304_2.0007 35/2 

371 Przytoń 320304_2.0007 38 

372 Przytoń 320304_2.0007 40 

373 Przytoń 320304_2.0007 48 

374 Przytoń 320304_2.0007 33/6 

375 Przytoń 320304_2.0007 33/7 

376 Przytoń 320304_2.0007 33/8 

377 Przytoń 320304_2.0007 33/9 

378 Przytoń 320304_2.0007 33/10 

379 Przytoń 320304_2.0007 33/11 

380 Przytoń 320304_2.0007 33/12 

381 Przytoń 320304_2.0007 33/13 

382 Przytoń 320304_2.0007 33/14 

383 Przytoń 320304_2.0007 33/15 

384 Przytoń 320304_2.0007 33/16 

385 Przytoń 320304_2.0007 33/17 

386 Przytoń 320304_2.0007 33/18 

387 Przytoń 320304_2.0007 33/19 

388 Przytoń 320304_2.0007 33/20 

389 Przytoń 320304_2.0007 33/21 

390 Przytoń 320304_2.0007 15 

391 Dołgie 320304_2.0008 14/4 

392 Dołgie 320304_2.0008 125/1 

393 Dołgie 320304_2.0008 125/3 

394 Dołgie 320304_2.0008 125/4 

395 Dołgie 320304_2.0008 125/5 

396 Dołgie 320304_2.0008 112 

397 Dołgie 320304_2.0008 106 

398 Dołgie 320304_2.0008 104 

399 Dołgie 320304_2.0008 100/7 

400 Dołgie 320304_2.0008 204/3 

401 Dołgie 320304_2.0008 217/1 

402 Dołgie 320304_2.0008 54 

403 Dołgie 320304_2.0008 53 

404 Grzybno 320304_2.0009 8/2 

405 Jelenino 320304_2.0010 95/2 

406 Jelenino 320304_2.0010 12 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

407 Jelenino 320304_2.0010 18 

408 Jelenino 320304_2.0010 31/7 

409 Jelenino 320304_2.0010 32 

410 Jelenino 320304_2.0010 49/2 

411 Jelenino 320304_2.0010 52/8 

412 Jelenino 320304_2.0010 52/9 

413 Donatowo 320304_2.0011 18/26 

414 Donatowo 320304_2.0011 44 

415 Donatowo 320304_2.0011 22/37 

416 Donatowo 320304_2.0011 38/8 

417 Donatowo 320304_2.0011 38/6 

418 Donatowo 320304_2.0011 101/2 

419 Donatowo 320304_2.0011 101/14 

420 Donatowo 320304_2.0011 665/2 

421 Donatowo 320304_2.0011 101/12 

422 Dębice 320403_5.0003 302 

423 Dębice 320403_5.0003 301/2 

424 Dębice 320403_5.0003 301/1 

425 Dębice 320403_5.0003 300 

426 Dębice 320403_5.0003 299 

427 Dębice 320403_5.0003 298 

428 Dębice 320403_5.0003 297 

429 Dębice 320403_5.0003 296 

430 Dębice 320403_5.0003 295 

431 Dębice 320403_5.0003 268 

432 Dębice 320403_5.0003 215 

433 Dębice 320403_5.0003 213 

434 Dębice 320403_5.0003 212 

435 Dębice 320403_5.0003 205 

436 Dębice 320403_5.0003 206 

437 Dębice 320403_5.0003 207/4 

438 Dębice 320403_5.0003 242/1 

439 Dębice 320403_5.0003 174 

440 Dębice 320403_5.0003 155 

441 Dębice 320403_5.0003 154 

442 Dębice 320403_5.0003 152 

443 Dębice 320403_5.0003 346/15 

444 Dębice 320403_5.0003 499 

445 Dębice 320403_5.0003 340/3 

446 Dębice 320403_5.0003 49/1 

447 Dębice 320403_5.0003 25/1 

448 Dębice 320403_5.0003 24/9 

449 Dębice 320403_5.0003 10/4 

450 Dębice 320403_5.0003 288/1 

451 Dębice 320403_5.0003 287/1 

452 Dębice 320403_5.0003 286 
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453 Dębice 320403_5.0003 285/1 

454 Dębice 320403_5.0003 357 

455 Dębice 320403_5.0003 353 

456 Bagna 320403_5.0005 216 

457 Bagna 320403_5.0005 369 

458 Bagna 320403_5.0005 359 

459 Bagna 320403_5.0005 349 

460 Bagna 320403_5.0005 103/2 

461 Bagna 320403_5.0005 334 

462 Bagna 320403_5.0005 328 

463 Bagna 320403_5.0005 100/1 

464 Mokre 320403_5.0006 114/3 

465 Mokre 320403_5.0006 115/2 

466 Mokre 320403_5.0006 115/1 

467 Mokre 320403_5.0006 72 

468 Mokre 320403_5.0006 119/6 

469 Mokre 320403_5.0006 119/2 

470 Mokre 320403_5.0006 41/1 

471 Mokre 320403_5.0006 42 

472 Mokre 320403_5.0006 29 

473 Mokre 320403_5.0006 24/3 

474 Mokre 320403_5.0006 284 

475 Mokre 320403_5.0006 274/4 

476 Mokre 320403_5.0006 268 

477 Mokre 320403_5.0006 452 

478 Godowo 320403_5.0008 284/1 

479 Godowo 320403_5.0008 283 

480 Godowo 320403_5.0008 87 

481 Nowogard - 2 320404_4.0002 734 

482 Nowogard - 2 320404_4.0002 731 

483 Nowogard - 2 320404_4.0002 726 

484 Nowogard - 2 320404_4.0002 507 

485 Nowogard - 2 320404_4.0002 504/2 

486 Nowogard - 2 320404_4.0002 499 

487 Nowogard - 2 320404_4.0002 340 

488 Nowogard - 2 320404_4.0002 333 

489 Nowogard - 2 320404_4.0002 315 

490 Nowogard - 2 320404_4.0002 271 

491 Nowogard - 2 320404_4.0002 256 

492 Nowogard - 2 320404_4.0002 244 

493 Nowogard - 2 320404_4.0002 240 

494 Nowogard - 2 320404_4.0002 203 

495 Nowogard - 2 320404_4.0002 191 

496 Nowogard - 2 320404_4.0002 165/1 

497 Nowogard - 2 320404_4.0002 159 

498 Nowogard - 2 320404_4.0002 103 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

499 Nowogard - 2 320404_4.0002 96/3 

500 Nowogard - 2 320404_4.0002 93 

501 Nowogard - 2 320404_4.0002 84/2 

502 Nowogard - 2 320404_4.0002 411/11 

503 Nowogard - 2 320404_4.0002 411/33 

504 Nowogard - 2 320404_4.0002 411/30 

505 Nowogard - 3 320404_4.0003 227/6 

506 Nowogard - 3 320404_4.0003 227/75 

507 Nowogard - 3 320404_4.0003 227/24 

508 Nowogard - 3 320404_4.0003 252 

509 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/17 

510 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/33 

511 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/24 

512 Nowogard - 3 320404_4.0003 251/19 

513 Nowogard - 3 320404_4.0003 242/12 

514 Nowogard - 3 320404_4.0003 240/5 

515 Nowogard - 3 320404_4.0003 237/9 

516 Nowogard - 4 320404_4.0004 92 

517 Nowogard - 4 320404_4.0004 94 

518 Nowogard - 4 320404_4.0004 98 

519 Nowogard - 4 320404_4.0004 88 

520 Nowogard - 5 320404_4.0005 110 

521 Nowogard - 5 320404_4.0005 107 

522 Nowogard - 5 320404_4.0005 162 

523 Nowogard - 5 320404_4.0005 290 

524 Nowogard - 5 320404_4.0005 303 

525 Nowogard - 5 320404_4.0005 308 

526 Nowogard - 5 320404_4.0005 311 

527 Nowogard - 5 320404_4.0005 340 

528 Nowogard - 5 320404_4.0005 361 

529 Nowogard - 5 320404_4.0005 614 

530 Nowogard - 5 320404_4.0005 439 

531 Nowogard - 5 320404_4.0005 259 

532 Nowogard - 5 320404_4.0005 612/1 

533 Nowogard - 5 320404_4.0005 457 

534 Nowogard - 5 320404_4.0005 444/4 

535 Wierzchy 320404_5.0004 1/10 

536 Wierzchy 320404_5.0004 19/33 

537 Wierzchy 320404_5.0004 5 

538 Wierzchy 320404_5.0004 9 

539 Wierzchy 320404_5.0004 16 

540 Sikorki 320404_5.0005 246 

541 Sikorki 320404_5.0005 244 

542 Sikorki 320404_5.0005 243 

543 Sikorki 320404_5.0005 251 

544 Sikorki 320404_5.0005 242 
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545 Sikorki 320404_5.0005 241 

546 Sikorki 320404_5.0005 240 

547 Sikorki 320404_5.0005 239/2 

548 Sikorki 320404_5.0005 238 

549 Sikorki 320404_5.0005 234/4 

550 Sikorki 320404_5.0005 250/1 

551 Sikorki 320404_5.0005 230/2 

552 Sikorki 320404_5.0005 229/3 

553 Orzechowo 320404_5.0006 167 

554 Orzechowo 320404_5.0006 168 

555 Orzechowo 320404_5.0006 169 

556 Orzechowo 320404_5.0006 170 

557 Orzechowo 320404_5.0006 171/2 

558 Orzechowo 320404_5.0006 173/3 

559 Orzechowo 320404_5.0006 173/2 

560 Orzechowo 320404_5.0006 173/1 

561 Orzechowo 320404_5.0006 215 

562 Glicko 320404_5.0009 144 

563 Glicko 320404_5.0009 143 

564 Glicko 320404_5.0009 142 

565 Glicko 320404_5.0009 138 

566 Miętno 320404_5.0022 109/7 

567 Miętno 320404_5.0022 109/2 

568 Miętno 320404_5.0022 142/4 

569 Miętno 320404_5.0022 140/8 

570 Miętno 320404_5.0022 6/2 

571 Miętno 320404_5.0022 6/1 

572 Miętno 320404_5.0022 2 

573 Wojcieszyn 320404_5.0029 33 

574 Wojcieszyn 320404_5.0029 27 

575 Wojcieszyn 320404_5.0029 20 

576 Długołęka 320404_5.0032 242 

577 Długołęka 320404_5.0032 243/3 

578 Długołęka 320404_5.0032 380 

579 Długołęka 320404_5.0032 340 

580 Długołęka 320404_5.0032 290 

581 Długołęka 320404_5.0032 291/1 

582 Długołęka 320404_5.0032 293 

583 Długołęka 320404_5.0032 297 

584 Długołęka 320404_5.0032 505/9 

585 Długołęka 320404_5.0032 522 

586 Długołęka 320404_5.0032 502 

587 Długołęka 320404_5.0032 496/2 

588 Krasnołęka 320404_5.0036 132/4 

589 Krasnołęka 320404_5.0036 130 

590 Krasnołęka 320404_5.0036 128/1 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

591 Krasnołęka 320404_5.0036 45/4 

592 Krasnołęka 320404_5.0036 43/6 

593 Krasnołęka 320404_5.0036 41/4 

594 Krasnołęka 320404_5.0036 40/1 

595 Krasnołęka 320404_5.0036 38 

596 Krasnołęka 320404_5.0036 37 

597 Krasnołęka 320404_5.0036 39 

598 Krasnołęka 320404_5.0036 34 

599 Krasnołęka 320404_5.0036 33 

600 Krasnołęka 320404_5.0036 32/4 

601 Krasnołęka 320404_5.0036 31 

602 Krasnołęka 320404_5.0036 52/5 

603 Krasnołęka 320404_5.0036 50 

604 Krasnołęka 320404_5.0036 52/3 

605 Krasnołęka 320404_5.0036 161 

606 Kulice 320404_5.0038 128 

607 Kulice 320404_5.0038 363 

608 Kulice 320404_5.0038 360/1 

609 Redło 320405_2.0009 395 

610 Redło 320405_2.0009 388 

611 Redło 320405_2.0009 387 

612 Redło 320405_2.0009 377 

613 Redło 320405_2.0009 290/3 

614 Redło 320405_2.0009 286 

615 Redło 320405_2.0009 287 

616 Redło 320405_2.0009 274 

617 Redło 320405_2.0009 273 

618 Redło 320405_2.0009 264 

619 Redło 320405_2.0009 263 

620 Redło 320405_2.0009 262 

621 Redło 320405_2.0009 261 

622 Redło 320405_2.0009 260 

623 Redło 320405_2.0009 273 

624 Redło 320405_2.0009 168 

625 Redło 320405_2.0009 169 

626 Redło 320405_2.0009 184/1 

627 Redło 320405_2.0009 100/1 

628 Redło 320405_2.0009 99 

629 Redło 320405_2.0009 61 

630 Redło 320405_2.0009 60 

631 Redło 320405_2.0009 32 

632 Redło 320405_2.0009 31 

633 Redło 320405_2.0009 27/1 

634 Uniestowo 320501_2.0003 110 

635 Uniestowo 320501_2.0003 117/1 

636 Uniestowo 320501_2.0003 125 
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637 Uniestowo 320501_2.0003 6/16 

638 Uniestowo 320501_2.0003 6/17 

639 Uniestowo 320501_2.0003 135 

640 Uniestowo 320501_2.0003 134/2 

641 Dargosław 320501_2.0004 15/8 

642 Dargosław 320501_2.0004 4/3 

643 Dargosław 320501_2.0004 4/7 

644 Dargosław 320501_2.0004 6 

645 Gryfice -4 320502_4.0004 247/4 

646 Gryfice -4 320502_4.0004 247/1 

647 Gryfice -4 320502_4.0004 338 

648 Gryfice -4 320502_4.0004 219 

649 Gryfice -4 320502_4.0004 218 

650 Gryfice -4 320502_4.0004 198/1 

651 Gryfice -4 320502_4.0004 190 

652 Gryfice -4 320502_4.0004 169/5 

653 Gryfice -4 320502_4.0004 151 

654 Gryfice -4 320502_4.0004 124 

655 Gryfice -4 320502_4.0004 23 

656 Gryfice -4 320502_4.0004 104 

657 Gryfice -4 320502_4.0004 99 

658 Gryfice -4 320502_4.0004 98 

659 Gryfice -4 320502_4.0004 97 

660 Gryfice -4 320502_4.0004 96 

661 Gryfice -4 320502_4.0004 95 

662 Gryfice -4 320502_4.0004 94 

663 Gryfice -4 320502_4.0004 109 

664 Gryfice -4 320502_4.0004 87 

665 Gryfice -4 320502_4.0004 86 

666 Gryfice -4 320502_4.0004 85/2 

667 Gryfice -4 320502_4.0004 76 

668 Gryfice -5 320502_4.0005 252/26 

669 Gryfice -5 320502_4.0005 252/3 

670 Gryfice -5 320502_4.0005 252/10 

671 Gryfice -5 320502_4.0005 252/9 

672 Gryfice -8 320502_4.0008 190/3 

673 Grądy 320502_5.0003 163 

674 Grądy 320502_5.0003 239/6 

675 Przybiernówko 320502_5.0004 180 

676 Przybiernówko 320502_5.0004 156 

677 Przybiernówko 320502_5.0004 138 

678 Przybiernówko 320502_5.0004 118 

679 Przybiernówko 320502_5.0004 117 

680 Przybiernówko 320502_5.0004 116/2 

681 Przybiernówko 320502_5.0004 116/3 

682 Przybiernówko 320502_5.0004 112/2 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

683 Przybiernówko 320502_5.0004 111 

684 Przybiernówko 320502_5.0004 109/2 

685 Przybiernówko 320502_5.0004 103/1 

686 Przybiernówko 320502_5.0004 102 

687 Przybiernówko 320502_5.0004 100 

688 Przybiernówko 320502_5.0004 74/1 

689 Przybiernówko 320502_5.0004 73 

690 Przybiernówko 320502_5.0004 72/2 

691 Przybiernówko 320502_5.0004 71 

692 Przybiernówko 320502_5.0004 230/6 

693 Przybiernówko 320502_5.0004 219/1 

694 Przybiernówko 320502_5.0004 207/1 

695 Przybiernówko 320502_5.0004 251/1 

696 Przybiernówko 320502_5.0004 249 

697 Przybiernówko 320502_5.0004 248 

698 Przybiernówko 320502_5.0004 247/3 

699 Rzęskowo 320502_5.0005 350 

700 Rzęskowo 320502_5.0005 346 

701 Rzęskowo 320502_5.0005 345 

702 Rzęskowo 320502_5.0005 249/7 

703 Rzęskowo 320502_5.0005 255/10 

704 Rzęskowo 320502_5.0005 255/9 

705 Rzęskowo 320502_5.0005 293/1 

706 Rzęskowo 320502_5.0005 278 

707 Rzęskowo 320502_5.0005 54/1 

708 Rzęskowo 320502_5.0005 431 

709 Rzęskowo 320502_5.0005 114/1 

710 Rzęskowo 320502_5.0005 430 

711 Rzęskowo 320502_5.0005 426 

712 Zacisze 320502_5.0008 10 

713 Zacisze 320502_5.0008 3/4 

714 Zacisze 320502_5.0008 14 

715 Zacisze 320502_5.0008 15 

716 Prusinowo 320502_5.0012 263 

717 Rzęsin 320502_5.0025 441/1 

718 Rzęsin 320502_5.0025 22/1 

719 Borzyszewo 320502_5.0028 347/21 

720 Borzyszewo 320502_5.0028 347/15 

721 Borzyszewo 320502_5.0028 347/11 

722 Borzyszewo 320502_5.0028 347/8 

723 Borzyszewo 320502_5.0028 347/4 

724 Borzyszewo 320502_5.0028 347/1 

725 Borzyszewo 320502_5.0028 347/2 

726 Borzyszewo 320502_5.0028 347/3 

727 Borzyszewo 320502_5.0028 342 

728 Borzyszewo 320502_5.0028 167 
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729 Borzyszewo 320502_5.0028 165 

730 Borzyszewo 320502_5.0028 161 

731 Borzyszewo 320502_5.0028 102/1 

732 Borzyszewo 320502_5.0028 102/2 

733 Borzyszewo 320502_5.0028 338/3 

734 Borzyszewo 320502_5.0028 338/1 

735 Borzyszewo 320502_5.0028 338/2 

736 Borzyszewo 320502_5.0028 38 

737 Borzyszewo 320502_5.0028 15 

738 Borzyszewo 320502_5.0028 13/1 

739 Borzyszewo 320502_5.0028 442/1 

740 Borzyszewo 320502_5.0028 442/2 

741 Borzyszewo 320502_5.0028 442/3 

742 Borzyszewo 320502_5.0028 442/4 

743 Borzyszewo 320502_5.0028 442/5 

744 Borzyszewo 320502_5.0028 442/6 

745 Borzyszewo 320502_5.0028 442/7 

746 Borzyszewo 320502_5.0028 332/10 

747 Borzyszewo 320502_5.0028 439/1 

748 Borzyszewo 320502_5.0028 278/2 

749 Borzyszewo 320502_5.0028 284 

750 Borzyszewo 320502_5.0028 256 

751 Borzyszewo 320502_5.0028 440/10 

752 Borzyszewo 320502_5.0028 212/10 

753 Borzyszewo 320502_5.0028 212/35 

754 Borzyszewo 320502_5.0028 212/43 

755 Borzyszewo 320502_5.0028 212/39 

756 Borzyszewo 320502_5.0028 212/40 

757 Borzyszewo 320502_5.0028 212/41 

758 Borzyszewo 320502_5.0028 212/42 

759 Borzyszewo 320502_5.0028 210/2 

760 Borzyszewo 320502_5.0028 358/1 

761 Borzyszewo 320502_5.0028 358/32 

762 Borzyszewo 320502_5.0028 358/6 

763 Borzyszewo 320502_5.0028 358/14 

764 Borzyszewo 320502_5.0028 358/38 

765 Borzyszewo 320502_5.0028 358/37 

766 Borzyszewo 320502_5.0028 358/36 

767 Borzyszewo 320502_5.0028 354 

768 Zagórcze 320502_5.0034 121 

769 Zagórcze 320502_5.0034 120/2 

770 Zagórcze 320502_5.0034 115/1 

771 Zagórcze 320502_5.0034 114 

772 Zagórcze 320502_5.0034 112 

773 Zagórcze 320502_5.0034 111 

774 Zagórcze 320502_5.0034 78 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

775 Zagórcze 320502_5.0034 76/5 

776 Zagórcze 320502_5.0034 137/1 

777 Bagna 320502_5.0036 68/11 

778 Bagna 320502_5.0036 68/10 

779 Bagna 320502_5.0036 68/9 

780 Bagna 320502_5.0036 68/7 

781 Bagna 320502_5.0036 68/5 

782 Bagna 320502_5.0036 68/3 

783 Bagna 320502_5.0036 68/2 

784 Bagna 320502_5.0036 88/4 

785 Bagna 320502_5.0036 88/3 

786 Bagna 320502_5.0036 88/1 

787 Bagna 320502_5.0036 60/4 

788 Bagna 320502_5.0036 60/5 

789 Bagna 320502_5.0036 60/11 

790 Bagna 320502_5.0036 66/2 

791 Bagna 320502_5.0036 73/2 

792 Bagna 320502_5.0036 73/1 

793 Konarzewo 320503_2.0008 49/3 

794 Konarzewo 320503_2.0008 51/8 

795 Konarzewo 320503_2.0008 51/30 

796 Konarzewo 320503_2.0008 155/8 

797 Konarzewo 320503_2.0008 155/5 

798 Konarzewo 320503_2.0008 155/1 

799 Konarzewo 320503_2.0008 21/3 

800 Konarzewo 320503_2.0008 21/1 

801 Konarzewo 320503_2.0008 25/5 

802 Konarzewo 320503_2.0008 26/7 

803 Konarzewo 320503_2.0008 44/1 

804 Konarzewo 320503_2.0008 25 

805 Konarzewo 320503_2.0008 30 

806 Cerkwica 320503_2.0013 88/1 

807 Cerkwica 320503_2.0013 88/2 

808 Czaplin Wielki 320503_2.0014 4 

809 Czaplin Wielki 320503_2.0014 30 

810 Czaplin Wielki 320503_2.0014 127 

811 Czaplin Wielki 320503_2.0014 138 

812 Czaplin Wielki 320503_2.0014 160 

813 Czaplin Wielki 320503_2.0014 191 

814 Czaplin Wielki 320503_2.0014 213 

815 Czaplin Wielki 320503_2.0014 255 

816 Czaplin Wielki 320503_2.0014 239 

817 Czaplin Wielki 320503_2.0014 252 

818 Czaplin Wielki 320503_2.0014 261/2 

819 Czaplin Wielki 320503_2.0014 304/2 

820 Czaplin Wielki 320503_2.0014 274 
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821 Czaplin Wielki 320503_2.0014 360/2 

822 Czaplin Wielki 320503_2.0014 361 

823 Czaplin Wielki 320503_2.0014 347 

824 Trzeszyn 320503_2.0015 188/2 

825 Trzeszyn 320503_2.0015 188/12 

826 Trzeszyn 320503_2.0015 188/13 

827 Trzeszyn 320503_2.0015 188/14 

828 Trzeszyn 320503_2.0015 188/3 

829 Trzeszyn 320503_2.0015 188/4 

830 Trzeszyn 320503_2.0015 188/5 

831 Trzeszyn 320503_2.0015 188/6 

832 Trzeszyn 320503_2.0015 188/7 

833 Trzeszyn 320503_2.0015 186 

834 Węgorzyn 320503_2.0016 13/17 

835 Węgorzyn 320503_2.0016 2/6 

836 Węgorzyn 320503_2.0016 6/4 

837 Węgorzyn 320503_2.0016 6/5 

838 Wytok 320504_5.0015 169/1 

839 Wytok 320504_5.0015 172 

840 Wytok 320504_5.0015 197/1 

841 Wytok 320504_5.0015 35 

842 Wytok 320504_5.0015 34/6 

843 Wytok 320504_5.0015 32 

844 Wytok 320504_5.0015 31/1 

845 Wytok 320504_5.0015 40/13 

846 Wytok 320504_5.0015 19/10 

847 Wytok 320504_5.0015 3 

848 Truskolas 320504_5.0016 232/1 

849 Truskolas 320504_5.0016 244/5 

850 Truskolas 320504_5.0016 461 

851 Truskolas 320504_5.0016 84/3 

852 Truskolas 320504_5.0016 284/4 

853 Truskolas 320504_5.0016 460 

854 Truskolas 320504_5.0016 302/1 

855 Truskolas 320504_5.0016 301/1 

856 Truskolas 320504_5.0016 212/2 

857 Truskolas 320504_5.0016 211/1 

858 Truskolas 320504_5.0016 182/1 

859 Truskolas 320504_5.0016 154/2 

860 Truskolas 320504_5.0016 159/1 

861 Truskolas 320504_5.0016 162/1 

862 Truskolas 320504_5.0016 205 

863 Truskolas 320504_5.0016 443 

864 Lisowo 320504_5.0030 459/6 

865 Lisowo 320504_5.0030 459/3 

866 Lisowo 320504_5.0030 450 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

867 Lisowo 320504_5.0030 36/3 

868 Lisowo 320504_5.0030 9/2 

869 Lisowo 320504_5.0030 9/3 

870 Lisowo 320504_5.0030 11/1 

871 Pogorzelica 320507_2.0007 201 

872 Pogorzelica 320507_2.0007 206 

873 Pogorzelica 320507_2.0007 200/2 

874 Pogorzelica 320507_2.0007 51/2 

875 Pogorzelica 320507_2.0007 50 

876 Pogorzelica 320507_2.0007 49 

877 Pogorzelica 320507_2.0007 48 

878 Pogorzelica 320507_2.0007 47 

879 Pogorzelica 320507_2.0007 36 

880 Pogorzelica 320507_2.0007 35 

881 Pogorzelica 320507_2.0007 34 

882 Pogorzelica 320507_2.0007 33 

883 Pogorzelica 320507_2.0007 32 

884 Trzebiatów -4 320508_4.0004 299 

885 Trzebiatów -4 320508_4.0004 293 

886 Trzebiatów -11 320508_4.0011 12 

887 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1790/2 

888 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1790/1 

889 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1788/1 

890 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1772/4 

891 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1773/1 

892 Trzebiatów -11 320508_4.0011 1774/1 

893 Trzebiatów -11 320508_4.0011  

894 Brojce 320508_5.0001 73/1 

895 Brojce 320508_5.0001 64 

896 Brojce 320508_5.0001 65/1 

897 Brojce 320508_5.0001 65/2 

898 Brojce 320508_5.0001 35 

899 Brojce 320508_5.0001 18 

900 Brojce 320508_5.0001 17 

901 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 10/7 

902 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 10/6 

903 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 9 

904 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 64 

905 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 58 

906 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 55 

907 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 56 

908 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 49 

909 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 52 

910 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 51 

911 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 46/1 

912 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 413/1 
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913 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 317 

914 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 263 

915 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 264 

916 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 265 

917 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 316/8 

918 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 327 

919 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 316/14 

920 Mrzeżyno 1 320508_5.0001 316/15 

921 Rogozina 320508_5.0002 7/2 

922 Rogozina 320508_5.0002 14 

923 Rogozina 320508_5.0002 19 

924 Rogozina 320508_5.0002 32/1 

925 Rogozina 320508_5.0002 33 

926 Rogozina 320508_5.0002 30 

927 Rogozina 320508_5.0002 45 

928 Rogozina 320508_5.0002 41 

929 Rogozina 320508_5.0002 68 

930 Rogozina 320508_5.0002 70 

931 Zapolice 320508_5.0003 4 

932 Zapolice 320508_5.0003 12 

933 Zapolice 320508_5.0003 19 

934 Włodarka 320508_5.0004 11/4 

935 Włodarka 320508_5.0004 13 

936 Włodarka 320508_5.0004 8 

937 Włodarka 320508_5.0004 7/2 

938 Włodarka 320508_5.0004 51/3 

939 Włodarka 320508_5.0004 49/2 

940 Włodarka 320508_5.0004 57 

941 Włodarka 320508_5.0004 47/1 

942 Włodarka 320508_5.0004 46/3 

943 Włodarka 320508_5.0004 45/2 

944 Włodarka 320508_5.0004 32/1 

945 Włodarka 320508_5.0004 17 

946 Chełm Gryficki 320508_5.0007 347/3 

947 Chełm Gryficki 320508_5.0007 349/2 

948 Chełm Gryficki 320508_5.0007 93/2 

949 Chełm Gryficki 320508_5.0007 93/3 

950 Chełm Gryficki 320508_5.0007 160/4 

951 Chełm Gryficki 320508_5.0007 178 

952 Chełm Gryficki 320508_5.0007 174 

953 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/11 

954 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/2 

955 Chełm Gryficki 320508_5.0007 378/3 

956 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/4 

957 Chełm Gryficki 320508_5.0007 41/3 

958 Chełm Gryficki 320508_5.0007 44 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

959 Chełm Gryficki 320508_5.0007 47 

960 Chełm Gryficki 320508_5.0007 35 

961 Chełm Gryficki 320508_5.0007 374/14 

962 Chełm Gryficki 320508_5.0007 2 

963 Chełm Gryficki 320508_5.0007 9 

964 Trzebusz 320508_5.0009 624 

965 Roby 320508_5.0010 118 

966 Roby 320508_5.0010 64 

967 Roby 320508_5.0010 69 

968 Roby 320508_5.0010 71 

969 Roby 320508_5.0010 72/1 

970 Roby 320508_5.0010 73 

971 Roby 320508_5.0010 74 

972 Roby 320508_5.0010 75 

973 Roby 320508_5.0010 76 

974 Roby 320508_5.0010 78 

975 Roby 320508_5.0010 79 

976 Roby 320508_5.0010 80 

977 Roby 320508_5.0010 89 

978 Roby 320508_5.0010 86 

979 Roby 320508_5.0010 96/3 

980 Roby 320508_5.0010 96/2 

981 Roby 320508_5.0010 96/1 

982 Roby 320508_5.0010 115/1 

983 Roby 320508_5.0010 116 

984 Roby 320508_5.0010 124 

985 Roby 320508_5.0010 125/2 

986 Roby 320508_5.0010 127 

987 Roby 320508_5.0010 136/4 

988 Roby 320508_5.0010 137 

989 Roby 320508_5.0010 138 

990 Roby 320508_5.0010 147 

991 Roby 320508_5.0010 148/1 

992 Roby 320508_5.0010 150 

993 Bieczyno 320508_5.0011 434/1 

994 Bieczyno 320508_5.0011 437/25 

995 Bieczyno 320508_5.0011 437/24 

996 Bieczyno 320508_5.0011 504 

997 Gorzysław 320508_5.0012 977 

998 Gorzysław 320508_5.0012 500/3 

999 Gorzysław 320508_5.0012 504 

1000 Gorzysław 320508_5.0012 513 

1001 Gorzysław 320508_5.0012 493 

1002 Gorzysław 320508_5.0012 511/1 

1003 Gorzysław 320508_5.0012 419/1 

1004 Gorzysław 320508_5.0012 460 
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1005 Gorzysław 320508_5.0012 458 

1006 Gorzysław 320508_5.0012 455 

1007 Gorzysław 320508_5.0012 453 

1008 Gorzysław 320508_5.0012 452 

1009 Gorzysław 320508_5.0012 442/2 

1010 Gorzysław 320508_5.0012 443/1 

1011 Gorzysław 320508_5.0012 444/2 

1012 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 363 

1013 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 318 

1014 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 309 

1015 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 326 

1016 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 327 

1017 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 328 

1018 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 329 

1019 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 330 

1020 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 331 

1021 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 332 

1022 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 333 

1023 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 334 

1024 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 335 

1025 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 336 

1026 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 337 

1027 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 338 

1028 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 46 

1029 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 47 

1030 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 47 

1031 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 49 

1032 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 50 

1033 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 64 

1034 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 65 

1035 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 66 

1036 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 159 

1037 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 160 

1038 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 166 

1039 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 168 

1040 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 178 

1041 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 177 

1042 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 176 

1043 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 175/3 

1044 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 175/4 

1045 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 174 

1046 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 173 

1047 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 172 

1048 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 99 

1049 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 98 

1050 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 97 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1051 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 96 

1052 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 95 

1053 Gołańcz Pomorska 320508_5.0013 361 

1054 Gosław 320508_5.0014 2/50 

1055 Gosław 320508_5.0014 27 

1056 Gosław 320508_5.0014 28 

1057 Gosław 320508_5.0014 217/2 

1058 Gosław 320508_5.0014 221 

1059 Gosław 320508_5.0014 227/ 

1060 Gosław 320508_5.0014 225 

1061 Gosław 320508_5.0014 208/1 

1062 Paliczyno 320508_5.0015 83/2 

1063 Paliczyno 320508_5.0015 83/3 

1064 Nastazin 320508_5.0018 273 

1065 Nastazin 320508_5.0018 275/1 

1066 Nastazin 320508_5.0018 115/1 

1067 Nastazin 320508_5.0018 277 

1068 Kłodkowo 320508_5.0019 376/4 

1069 Kłodkowo 320508_5.0019 234 

1070 Kłodkowo 320508_5.0019 235 

1071 Kłodkowo 320508_5.0019 256 

1072 Kłodkowo 320508_5.0019 116/1 

1073 Kłodkowo 320508_5.0019 157 

1074 Kłodkowo 320508_5.0019 155 

1075 Kłodkowo 320508_5.0019 149 

1076 Kłodkowo 320508_5.0019 151 

1077 Kłodkowo 320508_5.0019 152 

1078 Wlewo 320508_5.0021 2/3 

1079 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 22 

1080 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 21 

1081 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 20 

1082 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 19 

1083 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 13 

1084 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 12 

1085 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 11 

1086 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 10/2 

1087 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 9/1 

1088 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 10/3 

1089 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 6/5 

1090 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 6/7 

1091 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 379 

1092 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 378 

1093 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 377 

1094 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 376/1 

1095 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 1/107 

1096 Mrzeżyno - 2 320508_5.0022 51/1 
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1097 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 83/1 

1098 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 83/11 

1099 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 114/2 

1100 Mrzeżyno 3 320508_5.0023 116 

1101 Ramlewo 320803_5.0072 274/2 

1102 Ramlewo 320803_5.0072 273 

1103 Ramlewo 320803_5.0072 139/9 

1104 Ramlewo 320803_5.0072 139/5 

1105 Ramlewo 320803_5.0072 139/4 

1106 Ramlewo 320803_5.0072 141/1 

1107 Ramlewo 320803_5.0072 141/4 

1108 Samowo 320804_2.0049 6/5 

1109 Samowo 320804_2.0049 41913 

1110 Samowo 320804_2.0049 44 

1111 Samowo 320804_2.0049 47 

1112 Samowo 320804_2.0049 230/3 

1113 Jarkowo 320805_2.0055 62 

1114 Jarkowo 320805_2.0055 63 

1115 Jarkowo 320805_2.0055 2 

1116 Jarkowo 320805_2.0055 149 

1117 Jarkowo 320805_2.0055 147 

1118 Jarkowo 320805_2.0055 142 

1119 Jarkowo 320805_2.0055 132 

1120 Jarkowo 320805_2.0055 129 

1121 Jarkowo 320805_2.0055 88 

1122 Jarkowo 320805_2.0055 3/7 

1123 Jarkowo 320805_2.0055 37/2 

1124 Jarkowo 320805_2.0055 38/2 

1125 Jarkowo 320805_2.0055 41/1 

1126 Jarkowo 320805_2.0055 41/2 

1127 Gorawino 320805_2.0056 27/4 

1128 Gorawino 320805_2.0056 115 

1129 Gorawino 320805_2.0056 114 

1130 Gorawino 320805_2.0056 113 

1131 Gorawino 320805_2.0056 108 

1132 Gorawino 320805_2.0056 106 

1133 Gorawino 320805_2.0056 106 

1134 Gorawino 320805_2.0056 102/3 

1135 Gorawino 320805_2.0056 102/2 

1136 Gorawino 320805_2.0056 99/1 

1137 Gorawino 320805_2.0056 97 

1138 Gorawino 320805_2.0056 95 

1139 Gorawino 320805_2.0056 48 

1140 Gorawino 320805_2.0056 17/1 

1141 Gorawino 320805_2.0056 7 

1142 Gorawino 320805_2.0056 11 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1143 Gorawino 320805_2.0056 130 

1144 Gorawino 320805_2.0056 131 

1145 Gorawino 320805_2.0056 132 

1146 Gorawino 320805_2.0056 133 

1147 Gorawino 320805_2.0056 125 

1148 Leszczyn 320805_2.0078 480/1 

1149 Leszczyn 320805_2.0078 479/1 

1150 Leszczyn 320805_2.0078 478 

1151 Leszczyn 320805_2.0078 477 

1152 Leszczyn 320805_2.0078 290 

1153 Leszczyn 320805_2.0078 197/4 

1154 Leszczyn 320805_2.0078 291 

1155 Leszczyn 320805_2.0078 280 

1156 Leszczyn 320805_2.0078 286/1 

1157 Rymań 320805_2.0079 36 

1158 Rymań 320805_2.0079 37 

1159 Rymań 320805_2.0079 419 

1160 Rymań 320805_2.0079 61 

1161 Rymań 320805_2.0079 65 

1162 Rymań 320805_2.0079 472/3 

1163 Rymań 320805_2.0079 94 

1164 Rymań 320805_2.0079 105/1 

1165 Rymań 320805_2.0079 474/9 

1166 Białokury 320806_2.0057 178 

1167 Białokury 320806_2.0057 177 

1168 Białokury 320806_2.0057 175/1 

1169 Białokury 320806_2.0057 145/2 

1170 Białokury 320806_2.0057 174/1 

1171 Białokury 320806_2.0057 174/2 

1172 Białokury 320806_2.0057 173/2 

1173 Białokury 320806_2.0057 193/44 

1174 Białokury 320806_2.0057 394/2 

1175 Białokury 320806_2.0057 187/1 

1176 Białokury 320806_2.0057 392/5 

1177 Białokury 320806_2.0057 393/1 

1178 Białokury 320806_2.0057 262/30 

1179 Białokury 320806_2.0057 274/1 

1180 Białokury 320806_2.0057 257/1 

1181 Białokury 320806_2.0057 403/3 

1182 Białokury 320806_2.0057 412/4 

1183 Sątyrz 321402_5.0012 14/10 

1184 Sątyrz 321402_5.0012 14/1 

1185 Sątyrz 321402_5.0012 14/9 

1186 Sątyrz 321402_5.0012 10/1 

1187 Sątyrz 321402_5.0012 3/4 

1188 Sątyrz 321402_5.0012 3/7 
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1189 Sątyrz 321402_5.0012 108 

1190 Sątyrz 321402_5.0012 91 

1191 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 64/1 

1192 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 38 

1193 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 228 

1194 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 244/15 

1195 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 242/1 

1196 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 240 

1197 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 23/1 

1198 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 24/3 

1199 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 232 

1200 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 230 

1201 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 192/1 

1202 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 264 

1203 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 17 

1204 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 129 

1205 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 275/2 

1206 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 136/2 

1207 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 136/5 

1208 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 141/2 

1209 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 141/6 

1210 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 144/1 

1211 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 161/2 

1212 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 257 

1213 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 256 

1214 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 10 

1215 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 11 

1216 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 12 

1217 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 27 

1218 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 26 

1219 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 25 

1220 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 24 

1221 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 23/2 

1222 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 23/1 

1223 Wieleń Pomorski 321402_5.0013 22/1 

1224 Miasto Ińsko 321405_4.0001 409/2 

1225 Miasto Ińsko 321405_4.0001 410/2 

1226 Ciemnik 321405_5.0001 248 

1227 Ciemnik 321405_5.0001 725 

1228 Ciemnik 321405_5.0001 727 

1229 Ciemnik 321405_5.0001 729 

1230 Granica 321405_5.0003 62/3 

1231 Granica 321405_5.0003 58/1 

1232 Granica 321405_5.0003 4 

1233 Granica 321405_5.0003 47 

1234 Granica 321405_5.0003 49 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1235 Granica 321405_5.0003 316 

1236 Granica 321405_5.0003 23/1 

1237 Granica 321405_5.0003 23/3 

1238 Granica 321405_5.0003 20 

1239 Granica 321405_5.0003 13/2 

1240 Storkowo 321405_5.0006 239/6 

1241 Storkowo 321405_5.0006 243 

1242 Storkowo 321405_5.0006 242 

1243 Storkowo 321405_5.0006 241/2 

1244 Storkowo 321405_5.0006 241/1 

1245 Storkowo 321405_5.0006 413/2 

1246 Storkowo 321405_5.0006 407/3 

1247 Storkowo 321405_5.0006 417/5 

1248 Storkowo 321405_5.0006 305/1 

1249 Storkowo 321405_5.0006 131/1 

1250 Storkowo 321405_5.0006 133 

1251 Storkowo 321405_5.0006 137 

1252 Storkowo 321405_5.0006 138 

1253 Storkowo 321405_5.0006 140 

1254 Storkowo 321405_5.0006 142 

1255 Storkowo 321405_5.0006 143 

1256 Storkowo 321405_5.0006 144 

1257 Storkowo 321405_5.0006 147 

1258 Storkowo 321405_5.0006 149 

1259 Storkowo 321405_5.0006 150 

1260 Storkowo 321405_5.0006 154/4 

1261 Storkowo 321405_5.0006 155 

1262 Storkowo 321405_5.0006 156 

1263 Storkowo 321405_5.0006 158 

1264 Storkowo 321405_5.0006 88 

1265 Storkowo 321405_5.0006 86/1 

1266 Storkowo 321405_5.0006 86/4 

1267 Storkowo 321405_5.0006 302 

1268 Storkowo 321405_5.0006 301 

1269 Storkowo 321405_5.0006 300 

1270 Storkowo 321405_5.0006 37 

1271 Storkowo 321405_5.0006 298/3 

1272 Storkowo 321405_5.0006 379/1 

1273 Storkowo 321405_5.0006 380 

1274 Storkowo 321405_5.0006 381/1 

1275 Storkowo 321405_5.0006 382/1 

1276 Storkowo 321405_5.0006 383/1 

1277 Storkowo 321405_5.0006 383/2 

1278 Studnica 321405_5.0007 95 

1279 Studnica 321405_5.0007 79/1 

1280 Studnica 321405_5.0007 73/4 
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1281 Studnica 321405_5.0007 423 

1282 Ścienne 321405_5.0008 392/4 

1283 Ścienne 321405_5.0008 393/1 

1284 Ścienne 321405_5.0008 386/2 

1285 Ścienne 321405_5.0008 9/3 

1286 Ścienne 321405_5.0008 288 

1287 Wierzchucice 321405_5.0009 391 

1288 Wierzchucice 321405_5.0009 94/2 

1289 Karsibór 321602_2.0075 663/1 

1290 Karsibór 321602_2.0075 664/1 

1291 Łęgi 321603_5.0058 1/1 

1292 Łęgi 321603_5.0058 3/2 

1293 Łęgi 321603_5.0058 5/13 

1294 Łęgi 321603_5.0058 418 

1295 Łęgi 321603_5.0058 417 

1296 Redło 321603_5.0060 108/2 

1297 Redło 321603_5.0060 108/3 

1298 Redło 321603_5.0060 108/4 

1299 Redło 321603_5.0060 108/5 

1300 Redło 321603_5.0060 108/6 

1301 Redło 321603_5.0060 108/7 

1302 Redło 321603_5.0060 108/33 

1303 Redło 321603_5.0060 108/64 

1304 Redło 321603_5.0060 108/62 

1305 Redło 321603_5.0060 108/83 

1306 Redło 321603_5.0060 137 

1307 Redło 321603_5.0060 255/7 

1308 Redło 321603_5.0060 248/16 

1309 Borkowo 321603_5.0078 428/6 

1310 Borkowo 321603_5.0078 428/11 

1311 Borkowo 321603_5.0078 428/12 

1312 Borkowo 321603_5.0078 6/26 

1313 Borkowo 321603_5.0078 432/5 

1314 Borkowo 321603_5.0078 166/4 

1315 Borkowo 321603_5.0078 529/4 

1316 Borkowo 321603_5.0078 166/4 

1317 Branowo 321603_5.0081 543 

1318 Branowo 321603_5.0081 548 

1319 Branowo 321603_5.0081 547 

1320 Branowo 321603_5.0081 8 

1321 Branowo 321603_5.0081 101 

1322 Branowo 321603_5.0081 52/1 

1323 Branowo 321603_5.0081 52/2 

1324 Branowo 321603_5.0081 51 

1325 Branowo 321603_5.0081 55 

1326 Branowo 321603_5.0081 57 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1327 Branowo 321603_5.0081 60/1 

1328 Branowo 321603_5.0081 18/1 

1329 Branowo 321603_5.0081 60/2 

1330 Branowo 321603_5.0081 485 

1331 Nowe Resko 321603_5.0085 495 

1332 Nowe Resko 321603_5.0085 505 

1333 Nowe Resko 321603_5.0085 74 

1334 Nowe Resko 321603_5.0085 73 

1335 Nowe Resko 321603_5.0085 80/6 

1336 Nowe Resko 321603_5.0085 80/5 

1337 Nowe Resko 321603_5.0085 76/4 

1338 Nowe Resko 321603_5.0085 82 

1339 Nielep 321604_2.0038 214 

1340 Nielep 321604_2.0038 126 

1341 Nielep 321604_2.0038 115 

1342 Nielep 321604_2.0038 139/3 

1343 Nielep 321604_2.0038 139/2 

1344 Nielep 321604_2.0038 101 

1345 Nielep 321604_2.0038 98 

1346 Nielep 321604_2.0038 441 

1347 Nielep 321604_2.0038 440 

1348 Nielep 321604_2.0038 438 

1349 Nielep 321604_2.0038 437 

1350 Nielep 321604_2.0038 449 

1351 Nielep 321604_2.0038 58 

1352 Nielep 321604_2.0038 462 

1353 Nielep 321604_2.0038 461/9 

1354 Dąbrowa Białogardzka 321604_2.0041 59/11 

1355 Role 321604_2.0052 502/1 

1356 Role 321604_2.0052 47/1 

1357 Role 321604_2.0052 46 

1358 Role 321604_2.0052 45 

1359 Role 321604_2.0052 44/3 

1360 Role 321604_2.0052 35/2 

1361 Role 321604_2.0052 34/4 

1362 Role 321604_2.0052 33/2 

1363 Role 321604_2.0052 30/3 

1364 Role 321604_2.0052 79/5 

1365 Role 321604_2.0052 37 

1366 Role 321604_2.0052 74/3 

1367 Role 321604_2.0052 66/1 

1368 Modrzewiec 321604_2.0055 47/7 

1369 Modrzewiec 321604_2.0055 47/8 

1370 Modrzewiec 321604_2.0055 47/9 

1371 Modrzewiec 321604_2.0055 47/10 

1372 Modrzewiec 321604_2.0055 47/11 
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1373 Słowenkowo 321605_2.0001 284/2 

1374 Słowenkowo 321605_2.0001 276/3 

1375 Słowenkowo 321605_2.0001 275/1 

1376 Słowenkowo 321605_2.0001 105/19 

1377 Słowenkowo 321605_2.0001 105/7 

1378 Słowenkowo 321605_2.0001 105/9 

1379 Słowenkowo 321605_2.0001 105/23 

1380 Słowenkowo 321605_2.0001 105/33 

1381 Słowenkowo 321605_2.0001 1 

1382 Słowenkowo 321605_2.0001 61/2 

1383 Słowenkowo 321605_2.0001 298/1 

1384 Słowenkowo 321605_2.0001 298/2 

1385 Słowenkowo 321605_2.0001 100/4 

1386 Stare Ślepce 321605_2.0004 305 

1387 Stare Ślepce 321605_2.0004 315 

1388 Stare Ślepce 321605_2.0004 325 

1389 Stare Ślepce 321605_2.0004 328 

1390 Stare Ślepce 321605_2.0004 334 

1391 Stare Ślepce 321605_2.0004 5 

1392 Stare Ślepce 321605_2.0004 7 

1393 Stare Ślepce 321605_2.0004 8 

1394 Mysłowice 321605_2.0008 93 

1395 Mysłowice 321605_2.0008 119 

1396 Mysłowice 321605_2.0008 160/ 

1397 Mysłowice 321605_2.0008 251 

1398 Mysłowice 321605_2.0008 162 

1399 Mysłowice 321605_2.0008 157/2 

1400 Mysłowice 321605_2.0008 158 

1401 Mysłowice 321605_2.0008 159/1 

1402 Mysłowice 321605_2.0008 159/2 

1403 Mysłowice 321605_2.0008 194 

1404 Mysłowice 321605_2.0008 219 

1405 Mysłowice 321605_2.0008 220 

1406 Mysłowice 321605_2.0008 218/4 

1407 Mysłowice 321605_2.0008 218/5 

1408 Mysłowice 321605_2.0008 62 

1409 Mysłowice 321605_2.0008 64/2 

1410 Mysłowice 321605_2.0008 64/3 

1411 Mysłowice 321605_2.0008 66/6 

1412 Mysłowice 321605_2.0008 273 

1413 Mysłowice 321605_2.0008 68/12 

1414 Mysłowice 321605_2.0008 33/3 

1415 Mysłowice 321605_2.0008 206 

1416 Mysłowice 321605_2.0008 36 

1417 Mysłowice 321605_2.0008 212 

1418 Mysłowice 321605_2.0008 208 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1419 Trzciana 321605_2.0009 368 

1420 Trzciana 321605_2.0009 117/1 

1421 Trzciana 321605_2.0009 12/1 

1422 Trzciana 321605_2.0009 12/2 

1423 Trzciana 321605_2.0009 365 

1424 Trzciana 321605_2.0009 366 

1425 Sławoborze 321605_2.0011 669 

1426 Sławoborze 321605_2.0011 3/11 

1427 Sławoborze 321605_2.0011 58/2 

1428 Sławoborze 321605_2.0011 57/1 

1429 Sławoborze 321605_2.0011 4/5 

1430 Sławoborze 321605_2.0011 3/10 

1431 Sławoborze 321605_2.0011 2/6 

1432 Sławoborze 321605_2.0011 2/5 

1433 Sławoborze 321605_2.0011 5/1 

1434 Sławoborze 321605_2.0011 5 

1435 Sławoborze 321605_2.0011 8 

1436 Sławoborze 321605_2.0011 7 

1437 Biały Zdrój 321605_2.0036 51/1 

1438 Biały Zdrój 321605_2.0036 28 

1439 Biały Zdrój 321605_2.0036 4 

1440 Biały Zdrój 321605_2.0036 103/6 

1441 Biały Zdrój 321605_2.0036 112/2 

1442 Biały Zdrój 321605_2.0036 133 

1443 Biały Zdrój 321605_2.0036 132 

1444 Biały Zdrój 321605_2.0036 131 

1445 Biały Zdrój 321605_2.0036 113 

1446 Biały Zdrój 321605_2.0036 167 

1447 Biały Zdrój 321605_2.0036 160 

1448 Biały Zdrój 321605_2.0036 111 

1449 Kartlewo 321606_2.0020 74 

1450 Kartlewo 321606_2.0020 78 

1451 Kartlewo 321606_2.0020 92 

1452 Kartlewo 321606_2.0020 93 

1453 Kartlewo 321606_2.0020 62 

1454 Kartlewo 321606_2.0020 61/2 

1455 Kartlewo 321606_2.0020 236/1 

1456 Lekowo 321606_2.0022 261 

1457 Lekowo 321606_2.0022 146/14 

1458 Lekowo 321606_2.0022 146/15 

1459 Lekowo 321606_2.0022 148 

1460 Lekowo 321606_2.0022 256 

1461 Lekowo 321606_2.0022 53 

1462 Lekowo 321606_2.0022 107/2 

1463 Lekowo 321606_2.0022 44/4 

1464 Lekowo 321606_2.0022 44/3 
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1465 Lekowo 321606_2.0022 86 

1466 Lekowo 321606_2.0022 85 

1467 Lekowo 321606_2.0022 84 

1468 Lekowo 321606_2.0022 83 

1469 Lekowo 321606_2.0022 82 

1470 Lekowo 321606_2.0022 81 

1471 Lekowo 321606_2.0022 87/2 

1472 Lekowo 321606_2.0022 88 

1473 Lekowo 321606_2.0022 89 

1474 Lekowo 321606_2.0022 90 

1475 Lekowo 321606_2.0022 91 

1476 Lekowo 321606_2.0022 79 

1477 Cieszyno 321606_2.0023 101 

1478 Cieszyno 321606_2.0023 178 

1479 Klępczewo 321606_2.0024 2/27 

1480 Klępczewo 321606_2.0024 264/1 

1481 Bełtno 321606_2.0026 224 

1482 Bełtno 321606_2.0026 248/1 

1483 Bełtno 321606_2.0026 248/2 

1484 Bełtno 321606_2.0026 47 

1485 Bełtno 321606_2.0026 256/2 

1486 Bełtno 321606_2.0026 69 

1487 Bełtno 321606_2.0026 182/1 

1488 Bełtno 321606_2.0026 199 

1489 Bełtno 321606_2.0026 200 

1490 Bełtno 321606_2.0026 201 

1491 Bełtno 321606_2.0026 202 

1492 Bełtno 321606_2.0026 243/3 

1493 Przymiarki 321606_2.0035 3 

1494 Przymiarki 321606_2.0035 4 

1495 Przymiarki 321606_2.0035 5 

1496 Przymiarki 321606_2.0035 7/10 

1497 Przymiarki 321606_2.0035 7/7 

1498 Przymiarki 321606_2.0035 7/9 

1499 Przymiarki 321606_2.0035 10/23 

1500 Przymiarki 321606_2.0035 10/26 

1501 Przymiarki 321606_2.0035 10/27 

1502 Przymiarki 321606_2.0035 10/32 

1503 Przymiarki 321606_2.0035 11/1 

1504 Sława 321606_2.0059 145/4 

1505 Sława 321606_2.0059 147/1 

1506 Sława 321606_2.0059 14 

1507 Sława 321606_2.0059 15 

1508 Sława 321606_2.0059 424 

1509 Sława 321606_2.0059 423/1 

1510 Bierzwnica 321606_5.0080 222/31 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1511 Bierzwnica 321606_5.0080 222/27 

1512 Bierzwnica 321606_5.0080 540 

1513 Krzemienna 321801_5.0004 40 

1514 Krzemienna 321801_5.0004 38/2 

1515 Krzemienna 321801_5.0004 76 

1516 Krzemienna 321801_5.0004 75 

1517 Krzemienna 321801_5.0004 73 

1518 Krzemienna 321801_5.0004 59 

1519 Krzemienna 321801_5.0004 156 

1520 Krzemienna 321801_5.0004 157 

1521 Krzemienna 321801_5.0004 158 

1522 Krzemienna 321801_5.0004 159 

1523 Krzemienna 321801_5.0004 160 

1524 Krzemienna 321801_5.0004 161/2 

1525 Krzemienna 321801_5.0004 161/3 

1526 Krzemienna 321801_5.0004 183 

1527 Krzemienna 321801_5.0004 188 

1528 Krzemienna 321801_5.0004 315 

1529 Krzemienna 321801_5.0004 298 

1530 Krzemienna 321801_5.0004 299 

1531 Anielino 321801_5.0005 98 

1532 Anielino 321801_5.0005 99 

1533 Anielino 321801_5.0005 100 

1534 Anielino 321801_5.0005 103 

1535 Anielino 321801_5.0005 52 

1536 Anielino 321801_5.0005 92 

1537 Grzęzno 321801_5.0007 375 

1538 Grzęzno 321801_5.0007 72 

1539 Grzęzno 321801_5.0007 365 

1540 Grzęzno 321801_5.0007 364 

1541 Grzęzno 321801_5.0007 360 

1542 Grzęzno 321801_5.0007 78/4 

1543 Grzęzno 321801_5.0007 79/1 

1544 Grzęzno 321801_5.0007 80 

1545 Grzęzno 321801_5.0007 173 

1546 Grzęzno 321801_5.0007 206 

1547 Grzęzno 321801_5.0007 208 

1548 Grzęzno 321801_5.0007 343/2 

1549 Grzęzno 321801_5.0007 343/26 

1550 Grzęzno 321801_5.0007 343/45 

1551 Grzęzno 321801_5.0007 343/49 

1552 Grzęzno 321801_5.0007 343/13 

1553 Grzęzno 321801_5.0007 331/29 

1554 Grzęzno 321801_5.0007 334 

1555 Dobropole 321801_5.0008 315 

1556 Dobropole 321801_5.0008 262/4 
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1557 Dobropole 321801_5.0008 278 

1558 Dobropole 321801_5.0008 279 

1559 Dobropole 321801_5.0008 275 

1560 Dobropole 321801_5.0008 293 

1561 Dobropole 321801_5.0008 294 

1562 Dobropole 321801_5.0008 295 

1563 Dobropole 321801_5.0008 296 

1564 Dobropole 321801_5.0008 297 

1565 Dobropole 321801_5.0008 247 

1566 Dobropole 321801_5.0008 248/1 

1567 Dobropole 321801_5.0008 257 

1568 Dobropole 321801_5.0008 259 

1569 Dobropole 321801_5.0008 260 

1570 Dobropole 321801_5.0008 261 

1571 Dobropole 321801_5.0008 343/3 

1572 Dobropole 321801_5.0008 375/17 

1573 Tucze 321801_5.0009 216 

1574 Tucze 321801_5.0009 213 

1575 Tucze 321801_5.0009 207/1 

1576 Tucze 321801_5.0009 201 

1577 Tucze 321801_5.0009 198 

1578 Tucze 321801_5.0009 195/2 

1579 Tucze 321801_5.0009 192/2 

1580 Tucze 321801_5.0009 192/5 

1581 Tucze 321801_5.0009 185 

1582 Tucze 321801_5.0009 183 

1583 Tucze 321801_5.0009 181 

1584 Tucze 321801_5.0009 177 

1585 Tucze 321801_5.0009 172 

1586 Tucze 321801_5.0009 170 

1587 Tucze 321801_5.0009 168 

1588 Tucze 321801_5.0009 157/8 

1589 Tucze 321801_5.0009 1575 

1590 Tucze 321801_5.0009 157/3 

1591 Tucze 321801_5.0009 157/1 

1592 Tucze 321801_5.0009 108 

1593 Tucze 321801_5.0009 106 

1594 Tucze 321801_5.0009 104/2 

1595 Tucze 321801_5.0009 102/2 

1596 Tucze 321801_5.0009 100/2 

1597 Tucze 321801_5.0009 97 

1598 Tucze 321801_5.0009 95/2 

1599 Tucze 321801_5.0009 93/1 

1600 Tucze 321801_5.0009 93/2 

1601 Tucze 321801_5.0009 89 

1602 Tucze 321801_5.0009 85 

LP Nazwa obrębu Kod obrębu Działki 

1603 Tucze 321801_5.0009 53/1 

1604 Tucze 321801_5.0009 51 

1605 Tucze 321801_5.0009 49 

1606 Tucze 321801_5.0009 47 

1607 Tucze 321801_5.0009 45/3 

1608 Tucze 321801_5.0009 43/2 

1609 Tucze 321801_5.0009 41 

1610 Tucze 321801_5.0009 37/2 

1611 Tucze 321801_5.0009 35 

1612 Tucze 321801_5.0009 33 

1613 Tucze 321801_5.0009 31 

1614 Tucze 321801_5.0009 28 

1615 Tucze 321801_5.0009 26 

1616 Tucze 321801_5.0009 24 

1617 Tucze 321801_5.0009 22 

1618 Tucze 321801_5.0009 67 

1619 Tucze 321801_5.0009 66 

1620 Tucze 321801_5.0009 10 

1621 Tucze 321801_5.0009 9 

1622 Tucze 321801_5.0009 8 

1623 Tucze 321801_5.0009 7 

1624 Tucze 321801_5.0009 6 

1625 Tucze 321801_5.0009 5 

1626 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 307/1 

1627 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 299 

1628 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 300 

1629 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 292 

1630 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 293 

1631 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 302 

1632 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 52 

1633 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 53 

1634 Stare Węgorzynko 321805_5.0018 64/2 

1635 Dłusko 321805_5.0019 8 

1636 Dłusko 321805_5.0019 46 

1637 Dłusko 321805_5.0019 16 

1638 Sarnikierz 321805_5.0021 372/1 

1639 Sarnikierz 321805_5.0021 98/2 

1640 Sarnikierz 321805_5.0021 95/5 

1641 Sarnikierz 321805_5.0021 95/4 

1642 Wiewiecko 321805_5.0025 64/2 

1643 Ginawa 321805_5.0026 88/4 

1644 Ginawa 321805_5.0026 88/3 

1645 Ginawa 321805_5.0026 319/6 

1646 Ginawa 321805_5.0026 318/2 

1647 Ginawa 321805_5.0026 9/2 
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VII. UZASADNIENIE 

Projekt niniejszego Rozporządzenia ustala Warunki korzystania z wód zlewni Regi i jest częścią 

polityki wodnej Państwa Polskiego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami. Warunki 

ustalone rozporządzeniem, obok Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry i 

Programu wodno-środowiskowego kraju, wpisują się w wymogi Dyrektywy 2000/60/WE 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie gospodarki wodnej tzw. Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz towarzyszących jej dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie 

zlewniowego zarządzanie zasobami wodnymi. 

Celem środowiskowym RDW jest osiągnięcie albo utrzymanie (nie pogorszenie) dobrego stanu 

wód, rozumianego jako dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny w przypadku 

naturalnych JCWP oraz dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny silnie zmienionych i 

sztucznych części wód oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd).  

Podstawę prawną ustalenia "Warunków korzystania z wód zlewni Regi” stanowi ustawa Prawo 

wodne (art. 113 ust.1, pkt. 5 oraz art. 116). Podstawą merytoryczną do sformułowania projektu 

Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi są dokumenty 

planistyczne – obowiązujący Plan Gospodarowania Wodami (PGW) dla obszaru dorzecza Odry 

(M. P. 2011 r. Nr 49 poz. 549) oraz Program wodnośrodowiskowy kraju (PWŚK). Oba 

dokumenty merytoryczne definiują stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i wyznaczają 

kierunki i rodzaje działań mających na celu osiągnięcie celów RDW. Podstawą do ewaluacji 

spełnienia założeń, dla których ustalane są Warunki… są rozporządzenia Ministra Środowiska: w 

sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 r. Nr 257 poz. 1545), 

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1549) oraz w sprawie  

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1550), a także założenie przyjęte w opracowaniu KZGW 

„Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych. 

Ustalenie warunków korzystania z wód zlewni Regi poprzedziło ustalenie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Rozporządzenie nr 

3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 014 r. 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego, zwane dalej Rozporządzeniem 3/2014). 

Warunki… po opublikowaniu będą narzędziem prawnym, obowiązującym wszystkich 

użytkowników wód na określonym terenie. Muszą być uwzględniane przez właściwe organy 

administracji samorządowej i rządowej w procedurach administracyjnych związanych z 

planowaniem przestrzennym i udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych, gdyż zgodnie z ustawą 

Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać ustaleń PGW dla dorzecza Odry i 

Warunków korzystania z wód zlewni Regi (art.125, pkt.1 ustawy Prawo wodne). 

Przedłożony projekt rozporządzenia, zgodnie z zakresem określonym w ustawie Prawo wodne, 

ustala priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz wprowadza ograniczenia w zakresie 

korzystania z wód, na zdefiniowanym obszarze zlewni Regi. W toku opracowywania projektu 
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rozporządzenia nie zidentyfikowano natomiast żadnych dodatkowych szczegółowych wymagań 

w zakresie stanu wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych ponad te, które zostały  

określone w Rozporządzeniu nr 3/2014. 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych określono w oparciu o Prawo wodne (art. 2), który 

ustala następującą hierarchię zaspokajania potrzeb wodnych: zapewnienie odpowiedniej ilości i 

jakości wody dla ludności, utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wód 

zależnych, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby produkcji artykułów 

żywnościowych oraz farmaceutycznych, zapewnienie wody dla pozostałych gałęzi przemysłu, 

zaopatrzenie w wodę stawów rybnych, zaopatrzenie w wodę użytków rolnych, zaspokojenie 

potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją oraz tworzenie warunków dla 

energetycznego, transportowego oraz rybackiego korzystania z wód. 

Korzystanie z wód w zlewni Regi powinno odbywać się według wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych, według priorytetów. 

Przy jednakowych priorytetach różnych użytkowników, o korzystaniu z wód powinna 

decydować naturalna lokalizacja użytkowników od źródła do ujścia.  

W zlewni Regi mają zastosowanie priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych zgodne z 

Rozporządzeniem nr 3/2014 Dyrektora RZGW w Szczecinie. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Ograniczenia w korzystaniu z wód podzielono na ograniczenia w poborze wód, wprowadzaniu 

ścieków do wód oraz wykonywaniu urządzeń wodnych na ciekach. Wprowadzone ograniczenia 

w zakresie poboru wód wynikają z analizy bilansu ilościowego, we wprowadzaniu ścieków do 

wód z analizy bilansu jakościowego, a w zakresie wykonywania urządzeń wodnych na ciekach z 

uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Regi wynikających z analizy presji 

antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentów planistycznych, planów, programów i 

opracowań z zakresu gospodarki wodnej. 

Pobór wód 

W zakresie poboru wód ograniczono korzystanie z wód powierzchniowych na cele nowych 

poborów bezzwrotnych na odcinku rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na 

ciekach i urządzeniach wodnych dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku poprzez 

uznanie, że jest to niedopuszczalne. Dla tych samych wód wprowadzono ograniczenia dla już 

istniejących poborów bezzwrotnych, ograniczając je od marca do kwietnia 0,067 m3/s, a od 

czerwca do sierpnia 0,016 m3/s. 

Wprowadzanie ścieków do wód 

Wprowadzono ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do 

oczyszczania ścieków. Dotyczą one rzek: Reska Węgorza na odcinku od źródeł do ujścia Golnicy, 

Sąpólna, Ukleja na odcinku od źródeł do ujścia Dobrzenicy oraz dopływających do nich cieków i 

urządzeń wodnych, a także cieków i urządzeń wodnych dopływających do jezior: Dłusko, 

Woświn, Mielno i Okrzeja. Jednocześnie uwarunkowano możliwość wprowadzania ścieków z 

istniejących instalacji służących do oczyszczania ścieków do wód powierzchniowych 

wymienionych powyżej, koniecznością nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości 

fosforu ogólnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45, ust. 1. pkt 3 ustawy 
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z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Z ograniczeń dotyczących wprowadzania ścieków, 

wyłączono oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz oczyszczone ścieki pochodzące ze 

stacji uzdatniania wody. Dopuszczenie tych wyjątków nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości 

wód oraz wpłynie na zwiększenie zasilania poziomów wodonośnych. 

Wykonywanie urządzeń wodnych na ciekach 

Wykonywanie nowych budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia retencji wód w 

zlewni Regi, dla odtworzenia ekosystemów wodnych i dolinnych bezpośrednio od wód 

zależnych bez wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb ograniczono 

następującymi warunkami: zapewnienie niezależnie od przepływu nie większej niż 0,3 m 

różnicy pomiędzy rzędnymi wody górnej i wody dolnej oraz wykonaniem w przelewie budowli 

szczeliny o głębokości 0,45 m w stosunku do rzędnej piętrzenia przy przepływie średni z 

wielolecia, zwanym dalej SSQ, raz o szerokości piętrzenia równej 0,19 m na każdy 0,1 m3/s tego 

przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m. Takie warunkowe zwolnienie z obowiązku wyposażania 

budowli piętrzącej wody jeziora w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb ma na celu 

wsparcie rozwoju małej retencji w zlewni Regi. 

 

Celem ustanowionych warunków korzystania z wód zlewni Regi jest właściwe zabezpieczenie 

potrzeb wodnych człowieka i najwrażliwszych ekosystemów – ekosystemów wodnych i 

bezpośrednio od wód zależnych. Sformułowane w Warunkach… ograniczenia umożliwią 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów dolinnych i wodnych Regi i jej dopływów, co 

powinno w konsekwencji doprowadzić do poprawy stan/potencjału ekologicznego nie tylko w 

JCWP zlewni tej rzeki. 
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Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi

Podstawą opracowania „Projektu…” był Bilans wodnogospodarczy regionu wodnego Rega i przyległe 
Przymorze sporządzony według zasad:
Bilans ilościowy wód powierzchniowych wykonany wg wskazań metodycznych zawartych w 
opracowaniach:
• Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia 

Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, Warszawa, 2008],
• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt Warszawa, 1992].

Bilans jakościowy wód powierzchniowych wykonany zgodnie z opracowaniem:
• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia 

Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, Warszawa, 2008],

Bilans ilościowy wód podziemnych sporządzony w oparciu o opracowania:
• Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, Pracowania 

Gospodarki Wodnej  „PRO-WODA”, Warszawa, 2008 r. 
• Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych, Hydroprojekt, Warszawa, 1992r. 
• Opracowanie metodyki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływania z wodami powierzchniowymi –

zadanie  2.07 (PIG-PIB, Warszawa, 2008) 
• Herbich P., Metodyka ustalania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania z określona gwarancją i zestawienia bilansu 

wodnogospodarczego wód podziemnych wraz z określeniem wpływu ich zagospodarowania na wody powierzchniowe zlewni Iny. 
Warszawa, 2009. 
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Na potrzeby obliczeń bilansowych wykonano aplikację komputerową „Bilans wodnogospodarczy”,  
która umożliwia:

• Przeprowadzenie symulacji bilansu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych oraz ilościowego 
wód podziemnych;

• Dodawanie, edycję  i usuwanie użytkowników wód  powierzchniowych i podziemnych;
• Edytowanie punktów monitoringu;
• Zmianę parametrów dla generowanych zestawień;
• Wyszukiwanie obiektu na mapie na podstawie zaznaczenia elementu w tabeli (i odwrotnie);
• Symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i jakościowy wód 

powierzchniowych zlewni;
• Symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych;
• Ocenę ilości zasobów wód powierzchniowych, ilości zasobów wód podziemnych oraz jakości wód 

powierzchniowych.



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi

Charakterystyka zlewni Regi
Podział fizycznogeograficzny zlewni Regi

Obszar zlewni rzek Regi jest położony w 4 makro- i 9 
mezoregionach:
• makroregion Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3) z czterema 

mezoregionami: Wybrzeże Trzebiatowskie (313.22), 
Równina Goleniowska (313.25), Równina Nowogardzka 
(313.32) i Równina Gryficka (313.33);

• makroregion Pobrzeże Koszalińskie (313.4) z jednym 
mezoregionem: Równina Białogardzka (313.42);

• makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4) z 
trzema mezoregionami: Pojezierze Ińskie (314.43), 
Wysoczyzna Łobeska (314.44) i Pojezierze Drawskie 
(314.45);

• makroregion Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7) z 
jednym mezoregionem: Równina Drawska (314.63). 
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Charakterystyka zlewni Regi
Użytkowanie terenu w zlewni Regi

1,71

55,31

1,17

10,21

31,6

Tereny zurbanizowane

Terenu użytkowane rolniczo

Wody śródlądowe

Łąki i obszary podmokłe

Lasy
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Charakterystyka zlewni Regi
Charakterystyka przyrodnicza

W obszarze zlewni Regi znajduje się:
• 13 obszarów Natura 2000; 
• 8 rezerwatów przyrody; 
• 1 park krajobrazowy oraz 
• 1 obszar chronionego krajobrazu.

Mokradła zajmują 16,4% powierzchni zlewni.

W Redze i jej dopływach występuje 33 gatunki ryb i minogów, w 
tym 4 gatunki anadromiczne (łosoś, troć, certa i minóg morski) 
oraz 6 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (minóg 
strumieniowy, minóg morski, łosoś, koza, różanka i głowacz 
białopłetwy).
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Charakterystyka zlewni Regi
Charakterystyka hydrograficzna

W obszarze zlewni Regi 
wydzielono 11 zlewni 
bilansowych.

Wybrane parametry 
fizycznogeograficzne zlewni 
bilansowych w zlewni Regi. 
Oznaczenia: A – powierzchnia [km2], P 
– obwód [km], Lmax – długość 
maksymalna zlewni [km], Bśr –
szerokość średnia zlewni [km], Cw –
wskaźnik wydłużenia zlewni [-], Ck –
wskaźnik kolistości zlewni [-], Hmax –
wysokość maksymalna zlewni n. Kr. 
[m], Hmin – wysokość minimalna zlewni 
n. Kr. [m], Hwz – maksymalna wysokość 
względna w zlewni [m], S – średnie 
nachylenie zlewni [%], L – wskaźnik 
lesistości zlewni [%].

Zlewnia

Charakterystyka

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L

Rega 2760,9 443,6 153,0 18,0 0,4 0,2 205 0 205 3,9 32

Łoźnica 88,2 46,0 11,6 7,6 0,9 0,5 156 60 96 10,2 26

Reska Węgorza 344,4 135,1 21,7 15,9 1,0 0,2 175 53 122 6,6 43

Brzeźnicka Węgorza 166,5 83,3 29,2 5,7 0,5 0,3 175 55 120 9,3 54

Piaskowa 86,8 64,0 11,8 7,4 0,9 0,3 125 40 85 9,1 39

Ukleja 457,1 158,0 36,8 12,4 0,7 0,2 180 30 150 7,0 25

Sąpólna 216,0 90,1 28,6 7,6 0,6 0,3 105 30 75 5,1 20

Dobra 69,6 50,0 16,4 4,2 0,6 0,3 105 40 65 7,8 21

Rekowa 106,2 58,5 22,2 4,8 0,5 0,4 110 30 80 7,8 19

Gardominka 97,9 64,7 22,9 4,3 0,5 0,3 60 30 30 3,0 24

Lubieszawa 64,4 47,1 13,1 4,9 0,7 0,4 60 20 40 5,0 20

Mołstowa 376,9 138,7 42,1 9,0 0,5 0,2 135 10 125 6,4 46
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Charakterystyka zlewni Regi
Charakterystyka hydrologiczna

Wybrane przepływy charakterystyczne 
główne II stopnia dla posterunków 
wodowskazowych zlewni rzeki Regi w 
latach 1981-2010.

Nazwa rzeki Stacja wodowskazowa SNQ [m3/s] SSQ [m3/s] SWQ [m3/s]

Rega

Golniewo Dolne 1,03 1,90 5,34

Łobez 2,42 4,50 12,0

Resko 4,82 8,67 21,2

Trzebiatów 9,24 20,13 55,7

Łoźnica Łobez 0,22 0,52 1,66

Reska Węgorza
Węgorzyno 0,005 0,03 0,09

Runowo 0,08 0,39 1,46

Brzeźnicka Węgorza Lesięcin 0,87 1,28 2,10

Piaskowa Żerzyno 0,27 0,51 1,39

Ukleja
Mieszewo 0,26 0,79 3,32

Miłogoszcz 0,70 1,56 4,86

Sąpólna
Kulice 0,09 0,57 3,44

Siwkowice 0,56 1,47 5,96

Dobra Jarchlino 0,11 0,23 0,89

Rekowa Płoty 0,17 0,58 2,05

Gardominka Gardomino 0,21 0,56 2,53

Lubieszawa Brojce 0,14 0,44 1,57

Mołstowa Bielikowo 1,39 2,89 9,12
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Charakterystyka zlewni Regi
Warunki hydrogeologiczne

Główną osią drenażu wszystkich poziomów wodonośnych jest rzeka Rega, a w dorzeczu przymorskim Bałtyk. 
Dopływy Regi w strefach wododziałowych drenują pierwszy, czasami drugi poziom wodonośny,  a w dolnym 
biegu są zasilane z poziomów głębszych. 

Wody słodkie o mineralizacji do 1g/l występują najczęściej do głębokości 100-250 m, lokalnie w strefie 
przymorskiej płycej. 

Budowa geologiczna terenu oraz układ hydrostrukturalny sprawiają, że wody podziemne występują w 
utworach czwartorzędu, paleogenu i neogenu, kredy oraz jury. Pozostają one ze sobą w różnych związkach 
hydraulicznych, tworząc jeden wspólny system wodonośny.

Największą zasobność posiadają poziomy wodonośne występujące w przedziale głębokości 30-80 m –
obejmujące poziomy wodonośne w kenozoiku (głównie w czwartorzędzie) oraz w stropowych  partiach 
mezozoiku (w północnej części zlewni). 
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Użytkowanie wód w zlewni Regi
Zrzuty do wód powierzchniowych

Na obszarze zlewni Regi znajduje się 105 użytkowników zrzucających 
ścieki komunalne, przemysłowe oraz pochodzące z chowu i hodowli 
ryb do wód powierzchniowych (34 obiekty karpiowe i 3 obiekty 
pstrągowe). Główni użytkownicy to:

Nazwa użytkownika
Wielkość zrzutu w tys. 

m3/rok
Odbiornik JCWP SCWP

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - ZGK Gryfice
897,937 Rega, km 39,0 RW60001942799

DO1212

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - ZGKiM Płoty
113,603 Rega, km 57,12 RW60002042739 DO1211

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - ZWiK Sp. z o.o. 

Trzebiatów

802,656 Rów melioracyjny RW60001942993 DO1214

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - PWiK Łobez
496,320 Rega, km 103,4 RW6000204259 DO1205

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - WiK Resko
292,880 Rega, km  75,44 RW6000204259 DO1205

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - ZUK Świdwin
3694,21 Rega, km 75,44 RW6000194219 DO1201

Komunalna oczyszczalnia 

ścieków - Wodociagi  

Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. 

w Goleniowie  m. Węgorzyno

80,124 Reska Węgorza RW6000174244 DO1204

Krochmalnia - Przeds. Przemysłu 

Ziemniaczanego NOWAMYL S.A.
24,914 Rega, km 106,5 RW6000204259

DO1205
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Użytkowanie wód w zlewni Regi

W zlewni Regi jest 73 użytkowników pobierających wody powierzchniowe. Najwięcej użytkowników (41) 
pobiera wodę na stawy, w dalszej kolejności do nawodnień (13) i na cele przemysłowe (13).

Znaczącą presją w zlewni Regi są fermy hodowlane. W zlewni są 103 fermy, w których hoduje się głównie 
bydło, trzodę i drób. 
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Użytkowanie wód w zlewni Regi
Obiekty piętrzące, małe elektrownie wodne

Na ciekach zlewni Regi znajduje się ponad 150 obiektów piętrzących. 
Na ciekach znaczących jest 118 przeszkód, 17 została wyposażona w 
przepławki, na dalszych 17 przepławki są planowane. W zlewni jest 
29 MEW, w tym 22 czynne.
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W zlewni Regi zlokalizowanych jest 263 ujęć wód podziemnych, z czego 14,2% to ujęcia na cele rolno-
przemysłowe a 85,7% na cele komunalne. 257 ujęć pobiera wodę ze studni zlokalizowanych bezpośrednio 
w zlewni Regi, 6 z strefy buforowej (poza zlewnią, ale ich pobory mają wpływ na zasoby wód zlewni). 
Najwięcej ujęć wód podziemnych znajduje się w rejonie wodnogospodarczym G (75). 
Liczbę ujęć wód podziemnych w poszczególnych rejonach wodnogospodarczych zestawiono poniżej:

A – Obszar Przymorski 21,
B – Dolna Rega 17,
C – Mołstowa 27,
D – Środkowa Rega 23,
E - Sąpólna, Ukleja 37,
F – Węgorza, Rega 57,
G – Górna Rega 75. 

Użytkowanie wód w zlewni Regi
Użytkowanie wód podziemnych
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Ocena stanu JCW z zlewni Regi

W zlewni rzeki Regi wydzielono 75 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), w tym 53 JCWP rzeczne 
oraz 22 JCWP jeziorne. 
Zgodnie z oceną stanu zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGWO 2011) w 
zlewni rzeki Regi w złym stanie jest 12 JCWP rzecznych i 8 JCWP jeziornych, natomiast 41 JCWP rzecznych i 14 
JCWP jeziornych są w dobrym stanie. 

Z danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika, 
że na 18 ocenionych w roku 2012 JCW rzecznych stan wód 10 został oceniony jako zły, a z 2 JCW jeziornych w 
stanie złym była oceniona jedna.

Zlewnia Regi leży w obrębie jednej jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), jej stan w roku 2012 oceniono 
jako dobry.
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Wymagania w zakresie stanu wód zlewni Regi

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako bardzo dobry lub dobry, jest utrzymania 
bardzo dobrego lub dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i bardzo dobrego lub dobrego stanu 
ekologicznego.

Wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest utrzymania dobrego 
stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego.

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako zły, jest osiągnięcie dobrego stanu wód, 
natomiast wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako zły, jest uzyskanie 
dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego. 

Wymaganiami dla części wód podziemnych jest utrzymanie ich dobrego stanu ilościowego i stanu 
chemicznego.
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Priorytety w korzystaniu z wód zlewni Regi

W Rozporządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 
czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego ustalono następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych:
1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;
3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;
4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych;
5) na potrzeby przemysłu;
6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt;
7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych
8) na potrzeby energetyki wodnej;
9) na potrzeby transportu wodnego;
10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.

W zlewni rzeki Regi nie ma konieczności wyznaczania innych priorytetów niż wynikających z Rozporządzenia 
3/2014.
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Ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Regi

Ograniczenia wynikające z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentacji 
hydrogeologicznych, dokumentów planistycznych oraz planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki 
wodnej poddano analizie pod zgodnie z „Metodyką opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego 
i wód zlewni” (Tyszewski i in. 2008). 
Następnie wstępnie określono prawną możliwość sformułowania ograniczeń wykorzystując opracowanie 
„Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni” (Pikor 2010). 
Wyniki analizy zostały zaprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym z Zamawiającym (3.XI.2014), podczas 
którego wypracowano ostateczne ustalenia.

Z powodu braku delegacji ustawowej do projektu „Warunków…” nie wprowadzono 30 grup potencjalnych 
ograniczeń, wynikających z analizy presji antropogenicznej i analizy dokumentów planistycznych. 2 grup nie 
uwzględniono z powodu, że ograniczenia już obowiązują. 
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Ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Regi

Uzasadnione i prawnie możliwe ograniczenia w korzystaniu z wód zostały wprowadzone do projektu 
„Warunków…”.

Podzielono je na ograniczenia w poborze wód, wprowadzaniu ścieków do wód oraz wykonywaniu urządzeń 
wodnych na ciekach. 

Wprowadzone ograniczenia wynikają:
• w zakresie poboru wód z analizy bilansu ilościowego, 
• we wprowadzaniu ścieków do wód z analizy bilansu jakościowego,
• w zakresie wykonywania urządzeń wodnych na ciekach z uwarunkowań i ograniczeń w korzystaniu z wód 

zlewni Regi wynikających z analizy presji antropogenicznych na zasoby wodne oraz dokumentów 
planistycznych, planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki wodnej.
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Ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej 
i przeliczone na potrzeby bilansu zlewni 
Regi zasoby odnawialne Qo dla obszaru 
bilansowego zlewni Regi i Przymorza 
wynoszą 644 473 m3/d, zasoby 
dyspozycyjne Qd – 496 998 (77% Qo), a 
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe 284 
791 m3/d. 
Dopuszczalny pozwoleniami 
wodnoprawnymi pobór wynosi 37 183 m3/d 
(13,7% zasobów dyspozycyjnych), 
natomiast rzeczywisty pobór w roku 2012 
wyniósł 17 140 m3/d, co stanowi 6,6% 
zasobów dyspozycyjnych.

Zasoby, pobór i rezerwy zasobowe w obszarze bilansowym zlewni Regi i Przymorza [m3/d].

Wskaźniki procentowe zasobów, poboru i rezerw zasobowych w obszarze bilansowym 
zlewni Regi i Przymorza.

BILANS WÓD PODZIEMNYCH

644473
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W wyniku bilansu jakościowego opartego na 
wartościach rzeczywistych zrzutów 
stwierdzono brak chłonności zakresie Nog i Pog

i BZT5 w rzekach/odcinkach rzek zestawionych 
w tabeli obok. Dla poprawy stanu 
zaproponowano:

• ograniczenie wprowadzania ścieków z 
istniejących instalacji służących do 
oczyszczania ścieków do wód i urządzeń 
wodnych wymienionych (wprowadzanie 
ścieków dozwolone pod warunkiem 
nieprzekraczania najwyższych 
dopuszczalnych wartości fosforu ogólnego, 
określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 45, ust. 1. pkt 3 ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodnej);

• ograniczenie możliwości wprowadzania 
ścieków z nowych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków do rzek i jezior oraz 
cieków i urządzeń wodnych do nich 
dopływających.

BILANS JAKOŚCIOWY WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Rzeka
Według bilansu jakościowego 
opartego na wartościach 
rzeczywistych zrzutów

Według bilansu jakościowego 
opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych

Rega

Brak chłonności w zakresie Nog i Pog
na odcinku 0,7 km, na którym w 
wyniku poboru wody na potrzeby 
stawów pstrągowych bardzo maleje 
Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 
151,0);

Brak chłonności w zakresie Nog i Pog
na odcinku 0,7 km, na którym w 
wyniku poboru wody na potrzeby 
stawów pstrągowych bardzo maleje 
Qgw,90%, (pobór w km 151,7 i zrzut 
151,0).

Ukleja
Brak chłonności  dla Pog od źródeł do 
ujścia Dobrzenicy (km 18,86)

Brak chłonności dla Pog od źródeł do 
ujścia Dobrzenicy (km 18,86).

Sąpólna

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł 
do ujścia Bukowiny (km 24,47) oraz 
dla Pog od źródeł do dopływu 
Bukowina (km 24,47) i od Dopływu 
w Ostrzycy (km 22,54) do ujścia.

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł 
do ujścia Bukowiny (km 24,47) i od 
ujścia Kanału Wojcieszyn (km 13,13) 
do ujścia Dobrej (km 11,58),

Brak chłonności dla Pog na całej 
długości za wyjątkiem odcinka rzeki 
od ujścia Bukowiny (km 24,47) do ok. 
km 23,0 (ok. połowa odcinka 
pomiędzy Bukowiną a Dopływem w 
Ostrzycy).

Reska Węgorza

Brak chłonności dla BZT5 od źródeł 
do ujścia Kanału Połchowo  (km 
16,56), dla Nog - od źródeł do Kanału 
Połchowo (km 16,56) oraz dla Pog -
od źródeł do ujścia Golnicy (km 
14,47).

Brak chłonność dla BZT5 i Nog tylko w 
odcinku źródłowym rzeki  do 
przekroju wodowskazowego 
Węgorzyno (km 23,0), natomiast dla 
Pog - od źródeł do Kanału Połchowo 
(km 16,56).
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Spośród 12 rzek objętych bilansem ilościowym w 4 stwierdzono deficyty zasobów wodnych wynikające z 
nadmiernego użytkowania wody na cele chowu i hodowli ryb. Są to Rega, Reska Węgorza, Piaskowa i Mołstowa. 
Zakładając gwarancję czasową Gt = 70% jako wystarczającą do zaspokojenia potrzeb wodnych stawów określono, 
że w Redze, Piaskowej i Mołstowej nie ma potrzeby ograniczenia poboru wody. 
W rzece Reska Węgorza na odcinku od źródeł do ujścia Golnicy ograniczenia powinny dotyczyć niedopuszczenia 
nowych poborów bezzwrotnych na tym odcinku rzeki oraz na ciekach i urządzeniach wodnych dopływających do 
niej na tym odcinku, a dla istniejące pobory bezzwrotne na wymienionych ciekach nie mogą przekraczać w 
miesiącach od 1 marca do 30 kwietnia 0,067 m3/s, a od 1 czerwca do 31 sierpnia 0,016 m3/s.  

BILANS ILOŚCOWY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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Wprowadzone w projekt ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Regi
Pobór wód

W zakresie poboru wód ograniczono korzystanie z wód powierzchniowych na cele nowych poborów 
bezzwrotnych na odcinku rzeki Reska Węgorza od źródeł do ujścia Golnicy oraz na ciekach i urządzeniach 
wodnych dopływających do Reskiej Węgorzy na tym odcinku poprzez uznanie, że jest to niedopuszczalne. Dla 
tych samych wód wprowadzono ograniczenia dla już istniejących poborów bezzwrotnych, ograniczając je od 
marca do kwietnia 0,067 m3/s, a od czerwca do sierpnia 0,016 m3/s.

W zakresie poboru wód podziemnych, z uwagi na wyniki bilansu wodnogospodarczego wykazujące 
znaczne rezerwy zasobów wód podziemnych, nie wprowadzono ograniczeń w korzystaniu z wód.
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Wprowadzone w projekt ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Regi
Wprowadzanie ścieków do wód

Wprowadzono ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków z nowych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków. Dotyczą one rzek: Reska Węgorza na odcinku od źródeł do ujścia Golnicy, Sąpólna, 
Ukleja na odcinku od źródeł do ujścia Dobrzenicy oraz dopływających do nich cieków i urządzeń wodnych, a 
także cieków i urządzeń wodnych dopływających do jezior: Dłusko, Woświn, Mielno i Okrzeja. Jednocześnie 
uwarunkowano możliwość wprowadzania ścieków z istniejących instalacji służących do oczyszczania 
ścieków do wód powierzchniowych wymienionych powyżej, koniecznością nieprzekraczania najwyższych 
dopuszczalnych wartości fosforu ogólnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45, ust. 
1. pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Z ograniczeń dotyczących wprowadzania ścieków, 
wyłączono oczyszczone wody opadowe i roztopowe oraz oczyszczone ścieki pochodzące ze stacji 
uzdatniania wody. 



Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi

Wprowadzone w projekt ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Regi
Wykonywanie urządzeń wodnych na ciekach

Wykonywanie nowych budowli piętrzących wody jezior w celu zwiększenia retencji wód w zlewni Regi, dla 
odtworzenia ekosystemów wodnych i dolinnych bezpośrednio od wód zależnych bez wyposażenia ich w 
urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb ograniczono następującymi warunkami: zapewnienie 
niezależnie od przepływu nie większej niż 0,3 m różnicy pomiędzy rzędnymi wody górnej i wody dolnej 
oraz wykonaniem w przelewie budowli szczeliny o głębokości 0,45 m w stosunku do rzędnej piętrzenia 
przy przepływie średni z wielolecia, zwanym dalej SSQ, raz o szerokości piętrzenia równej 0,19 m na każdy 
0,1 m3/s tego przepływu, ale nie mniejszej niż 0,2 m. Takie warunkowe zwolnienie z obowiązku 
wyposażania budowli piętrzącej wody jeziora w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb ma na 
celu wsparcie rozwoju małej retencji w zlewni Regi


	WK_REGA_synteza_okladka
	REGA_synteza
	WK_REGA_okladka
	WK_REGA
	WK_REGA-prezentacja

