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1. Podstawa realizacji pracy 

 

Niniejszy dokument pn.: „Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry” został wykonany zgodnie z umową nr 80/2012 zawartą w Szczecinie 

w dniu 06.07.2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie – jako Zamawiającym, a firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie – jako 

Wykonawcą. 

 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Celem pracy jest przygotowanie projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry, wymaganych zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, stosownie do art. 116 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest: 

1) stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, 

2) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych, 

3) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

 

Wykonanie warunków dla Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry obejmuje: 

1) identyfikację presji mających wpływ na występowanie ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych w Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry i regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) wraz 

z oceną tego wpływu; 

2) analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu 

wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na 

zasoby wodne w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry i w regionie bilansowym 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) oraz wynikających stąd uwarunkowań, 

ograniczeń i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w tych obszarach; 

3) wykonanie bilansu wodno-gospodarczego wraz z bazującą na wynikach tego bilansu 

oceną wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód 

powierzchniowych zlewni Gunicy w celu realizacji celów środowiskowych zapisanych 

w odniesieniu do tych wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry; 
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4) oszacowanie wpływu aktualnego stanu korzystania z zasobów wód 

powierzchniowych zlewni rzek: Bukowa, Gunica, Łarpia, Myśliborka, Karpina i Karwia 

Struga na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zapisanych w odniesieniu do 

w/w wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz 

sformułowanie ewentualnych propozycji mających na celu zminimalizowanie tego 

ryzyka; 

5) wykonanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w regionie bilansowym  

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) w układzie rejonów wodno-gospodarczych 

i ewentualnych wydzielonych w ich granicach podrejonów wodno-gospodarczych 

wraz z oceną otrzymanych wyników bilansowych w celu sformułowania propozycji 

ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych oraz przeniesienie tych ograniczeń na: 

Lewobrzeżną Zlewnię Dolnej Odry, obszar dorzecza Ücker, Międzyodrze oraz zlewnię 

bezpośrednią Odry i Zalewu Szczecińskiego; 

6) sformułowanie szczegółowych wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu 

z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, 

mających na celu w szczególności ochronę ilości i jakości tych wód, wraz z ich 

uzasadnieniem i wskazaniem obszaru obowiązywania; 

7) opracowanie projektu warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

w formie aktu prawa miejscowego. 

 

 

3. Charakterystyka Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

 

3.1. Położenie geograficzne 

Zgodnie z podziałem administracyjnym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry leży 

w obszarze województwa zachodniopomorskiego, w obrębie powiatu polickiego oraz 

m. Szczecin. Zlewnia swoim zasięgiem obejmuje: całą powierzchnię gminy Dobra 

(Szczecińska), 86% powierzchni gminy Police (obszar wiejski), 51% m. Police, 47% gminy 

Kołbaskowo, 28% gminy Nowe Warpno oraz 12% powierzchni m. Szczecin. 

Region bilansowy Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10), dla którego prowadzone 

były obliczenia bilansowe dla wód podziemnych obejmuje obszar Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry, o powierzchni 446 km2 oraz dodatkowo obszar na północ i północny-wschód po 

Zalew Szczeciński, oraz obszar na południe i południowy-wschód zlewni o łącznej 

powierzchni 183,9 km2. Powierzchnia regionu bilansowego Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej 

Odry (10) wynosi 629,9 km2. 
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Ryc 1. Podział Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry na jednostki administracyjne i fizycznogeograficzne 

wg Kondrackiego (2000)   
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Zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego systemem regionalizacji fizyczno-

geograficznej omawiany teren leży na obszarze Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego 

w podprowincji: Pobrzeży Południowobałtyckich (313), w makroregionie Pobrzeża 

Szczecińskiego (313.2), w trzech mezoregionach: Równina Wkrzańska (313.23), Wzniesienia 

Szczecińskie (313.26) oraz niewielki fragment w Dolinie Dolnej Odry (313.24). 

 

3.2. Zagospodarowanie terenu 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry jest w przeważającej części obszarem leśnym. Lasy 

i ekosystemy seminaturalne występują głównie w północnej części zlewni i stanowią ok. 

46,8% jej powierzchni; w tym: lasy iglaste – 30,2%, lasy liściaste – 6,2%, lasy mieszane – 

10,2%, lasy w stanie zmian – 0,2%.  

Lasy pełnią ważne funkcje: 

 funkcja ekologiczna: zapewniają stabilizację stosunków wodnych, chronią 

gleby przed erozją, kształtują klimat, oczyszczają atmosferę, wzbogacają 

krajobraz,  

 funkcja gospodarcza: umożliwiają pozyskiwanie drewna czy prowadzenie 

gospodarki łowieckiej,  

 podnoszą wartość turystyczną regionu.  

 

Las oddziałuje korzystnie na gospodarkę wodną poprzez wchłanianie wody 

zgromadzonej w powietrzu i magazynowanie jej. Wilgoć przechwytywana jest przez liście 

i igliwie, następnie skroplona spływa po korze i dostaje się do ziemi. Gleba razem z warstwą 

ściółki leśnej i humusu potrafi tą wilgoć dobrze zmagazynować.  

Magazynowanie wody przez las powoduje, że tereny zalesione mają wyrównany 

w skali roku poziom nasycenia gleb wilgocią, co ma ogromne znaczenie w procesach uprawy 

roślin. Las przeciwdziała również zanieczyszczeniu wód, jest doskonałym filtrem wody 

pochodzącej z opadów, zatrzymując szkodliwe substancje. 

Tereny rolne występują głównie w południowej części zlewni, stanowią 42,5% 

powierzchni zlewni, w tym największy obszar: grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających – 23,1% oraz łąki – 13,2% powierzchni zlewni. 

Tereny zantropogenizowane stanowią 8,2% powierzchni zlewni.  

Strefy podmokłe stanowią 1,5%, a tereny wodne – 0,9% powierzchni zlewni. 
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Ryc 2. Użytkowanie terenu w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wg klasyfikacji Corine   
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3.3. Obszary chronione 

W obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry występują obszary Natura 2000, 

ustanowione na mocy dyrektyw unijnych – obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszary te mają kluczowe znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę zagrożonych i rzadkich gatunków roślin 

i zwierząt. 

Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody skupiają się w północnej części 

Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry. W obszarze zlewni leży OSO Ostoja Wkrzańska 

(PLB320014), OSO Jezioro Świdwie (PLB320006), OSO Zalew Szczeciński (PLB320009), SOO 

Jezioro Stolsko (PLH320063) oraz niewielkie fragmenty SOO Ujście Odry i Zalew Szczeciński 

(PLH320018) i SOO Police – kanały (PLH320015).  

W obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zlokalizowany jest również rezerwat 

przyrody Świdwie oraz niewielki fragment otuliny parku krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.  

W obszarze zlewni brak jest parków narodowych i krajobrazowych. Natomiast 

w granicach regionu bilansowego znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej 

Odry, OSO Dolina Dolnej Odry (PLB320003) oraz SOO Dolna Odra (PLH320037) 

w południowej części obszaru. 
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Ryc 3. Obszary chronione w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry    
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3.4. Hydrografia 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry, o powierzchni 446 km2, położona jest w obszarze 

regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Jedyną rzeką w tym obszarze, która 

posiada liczące się zasoby wodne jest rzeka Gunica, o długości 22,4 km, biegnąca poza 

granicami miasta Szczecin.  

Gunica to rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, stanowiąca lewy dopływ Odry 

uchodzący do niej w miejscowości Jasienica. Gunica wypływa z jeziora Stolsko, w górnym 

biegu przepływając przez rezerwat i jezioro Świdwie oraz tereny leśne Puszczy Wkrzańskiej. 

Poniżej górnego odcinka, wody rzeki znajdują się pod silnym wpływem działalności 

człowieka. Środkowy odcinek rzeki przepływa przez tereny rolnicze, dolny – przez tereny 

zurbanizowane i przemysłowe. W tym miejscu rzeka jest narażona na szczególnie silną 

presję, gdyż przepływa w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych Police leżących w jej 

bezpośredniej zlewni, a ujście do Odry łączy się z kanałem odprowadzającym ścieki 

oczyszczone z oczyszczalni Zakładów Chemicznych.  

Całkowita powierzchnia zlewni Gunicy wynosi 240 km2, w tym 16,3 km2 leży poza 

granicą Polski. Zlewnia Gunicy jest rozbudowana w kierunku południowym, skąd rzeka jest 

zasilana przez kilka dopływów (Mała Gunica, Rów Wołczowski, Struga Żurawia). 

Zgodnie z MPHP 2010 długość cieków w obszarze Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry 

wynosi 141,2 km.  

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie cieki w obszarze zlewni. Na kolor zielony 

zaznaczono cieki w obszarze zlewni Gunicy. 
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Tabela 1. Wykaz rzek w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

L.p. Rzeka 
Długość 

[km] 

Powierzchnia 

zlewni [km2] 
Ujście 

1. Myśliborka 12,69 48,61 Jezioro Nowowarpieńskie 

2. Dopływ z Mszczujów 8,16 17,26 Myśliborka 

3. Karpina 10,81 39,96 Zalew Szczeciński 

4. Karwia Struga 7,73 18,61 Zalew Szczeciński 

5. Dopływ w Drogoradzu 5,24 7,36 Karpina 

6. Gunica 22,41 240,1 Odra 

7. Mała Gunica 14,71 44,39 Gunica 

8. Rów Wołczkowski 11,93 51,20 Gunica 

9. Struga Żurawia 6,74 20,70 Gunica 

10. Dopływ z polderu Jasienica I 1,76 7,72 Gunica 

11. Dopływ z polderu Niekłończyca 3,36 10,43 Zalew Szczeciński 

12. Grzybnica 5,28 16,34 Łarpia 

13. Łarpia 5,83 29,89 Odra 

14. Dopływ z polderu Police 2,37 3,25 Łarpia 

15. Bukowa 12,91 70,65 Odra 

16. Stobnica 1,18 7,34 Bukowa 

17. Gumieniec 3,37 22,44 Bukowa 

18. Dopływ z Warzymic 4,77 18,56 Bukowa 

Długości i powierzchnie zlewni przyjęto zgodnie z MPHP 2010 

 

Jeziora są znaczącym ogniwem krążenia i retencji wód z zlewni. W obszarze 

Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się 7 jezior o powierzchni większej niż 10 ha: 

 Jez. Myśliborskie Wielkie – 107,84 ha, 

 Jez. Stolsko – 63,39 ha, 

 Jez. Świdwie – 55,35 ha, 

 Jez. Myśliborskie Małe – 42,27 ha, 

 Jez. Karpino – 36,89 ha, 

 Jez. Piaski – 33,55 ha, 

 Jez. Głębokie – 32,00 ha. 

 

 

Jezioro Głębokie, Świdwie i Stolsko leżą w granicach zlewni Gunicy. Pozostałe w/w 

jeziora znajdują się w północnej części Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.  

Powierzchnia wszystkich jezior w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wynosi 392,65 ha. 
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Ryc 4. Sieć rzeczna i położenie przekroju wodowskazowego IMGW w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry  
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3.5. Hydrologia 

Zlewnia rzeki Gunicy jest zlewnią kontrolowaną. Wodowskaz obserwowany przez 

IMGW znajduje się na rzece Gunicy w miejscowości Tatynia (km 6,7).  

Profil wodowskazowy zamyka zlewnię o powierzchni 210,9 km2.   

Długość geograficzna: 14° 30' 22,22"E 

Szerokość geograficzna: 53° 34' 0,89"N 

 

Do wykonania dynamicznego bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

wykorzystano wielkości przepływów dekadowych dla wielolecia hydrologicznego 1983 – 

1999.  

Wartości przepływów dekadowych dla przekroju wodowskazowego Tatynia oraz 

wartości średnie minimalne i średnie roczne przepływów zaprezentowano w załączniku nr 1. 

W poniższej tabeli zamieszczono wartości charakterystyk statystycznych SNQmi oraz NNQmi 

dla i = 1, 2, …..12 przepływów minimalnych miesięcznych dla wodowskazu Tatynia oraz 

przepływy średni niski i średni roczny z wielolecia. Dane te stanowią podstawę do obliczenia 

wielkości przepływów nienaruszalnych. 

 

Tabela 2. Zestawienie wielkości przepływów minimalnych i średnich w przekroju wodowskazowym  

Nazwa rzeki Gunica 

Wodowskaz Tatynia 

Miesiąc NNQm SNQm 

XI 0,17 0,41 

XII 0,22 0,50 

I 0,22 0,71 

II 0,22 0,70 

III 0,54 0,82 

IV 0,29 0,74 

V 0,15 0,43 

VI 0,07 0,32 

VII 0,06 0,24 

VIII 0,06 0,20 

IX 0,10 0,22 

X 0,10 0,30 

SNQ 0,15 

SSQ 0,64 
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3.6. Budowa geologiczna 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry położona jest w obrębie północnej części 

synklinorium szczecińsko – łódzko – miechowskiego (Pożaryski, 1974). Na odcinku 

szczecińskim synklinorium, istnieje szereg mezozoicznych struktur synklinalnych 

i antyklinalnych, które rzutują na miąższość i budowę geologiczną osadów kenozoicznych. 

Kierując się od północy, w rejonie Trzebieży i Zalewu Szczecińskiego występuje 

forma synklinalna, w której występują utwory mastrychtu. Na południe od niej rozciąga się 

antyklina, zbudowana z utworów kampanu, której oś biegnie przez Nowe Warpno - Karpin -

Drogoradz. Strop tych utworów zalega tu na rzędnych 15 - 25 m p.p.m., a spąg – około 570 

- 870 m p.p.m. Bardziej na południe przebiega synklina Tanowa o osi Skolwin - Tanowo -

Węgornik. Strop utworów kredowych zalega tu na rzędnej około 350 m p.p.m., a spąg 1 500 

-1 600 m p.p.m. Kolejne wyniesienie antyklinalne występuje w rejonie Szczecina, gdzie strop 

kredy zalega na rzędnych 80 - 10 m p.p.m., a spąg około 1 200 m p.p.m. Przebieg opisywanych 

struktur jest zbliżony do kierunku NW - SE. 

Głębokimi otworami zostały rozpoznane utwory wszystkich okresów mezozoiku 

(triasu, jury i kredy). W bezpośrednim podłożu kenozoiku występują tylko utwory kredy 

górnej. Są to głównie wapienie margliste i kredowe, margle i opoki mastrychtu lub 

margle, iły margliste, kreda pisząca i opoki kampanu. Utwory te występują bezpośrednio 

pod czwartorzędem na głębokości od 25 do 31 m w rejonie Nowego Warpna i ponad 80 m 

w rejonie Szczecina. Na pozostałym obszarze występują one pod utworami 

trzeciorzędowymi, na zróżnicowanej głębokości, do ponad 500 m w synklinie Tanowa.  

 

Utwory trzeciorzędowe są reprezentowane przez osady paleoceńskie, eoceńskie, 

oligoceńskie, mioceńskie i lokalnie plioceńskie sedymentacji morskiej i lądowej. Utwory 

paleocenu i eocenu dolnego o miąższości do 16 m stwierdzono w rowie Tanowa; są to piaski 

glaukonitowe, żwiry, mułki i iły piaszczyste z wkładkami węgli brunatnych. Eocen środkowy 

stanowią iły pylaste z węglem brunatnym o miąższości do 19 m oraz piaski kwarcowo - 

skaleniowe, ilaste o miąższości do 15 m. 

Oligocen stanowią osady iłów septariowych, mułków, mułowców i iłowców oraz 

piasków glaukonitowych o miąższości do 104 m. 

Miocen posiada ograniczone rozprzestrzenienie; stanowią go mułki piaszczyste, 

piaski, iły z wkładkami węgli brunatnych o miąższości do 39 m. 

Do osadów pliocenu zaliczono płat utworów piaszczysto - żwirowych z mułkami 

o miąższości do 5 m. 

Największą miąższość utworów trzeciorzędowych stwierdzono w strefach 

synklinalnych rowu Tanowa, gdzie osiągają ponad 400 m, natomiast na wyniesieniach 

antyklinalnych są one znacznie zredukowane, nie sedymentowały w ogóle, lub zostały 
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wyerodowane w wyniku działalności lądolodu. Sytuację taką rozpoznano w rejonie Nowego 

Warpna oraz na południe od Wzgórz Warszewskich w Szczecinie. 

 

Utwory czwartorzędowe zalegają przeważnie na osadach trzeciorzędowych, a tylko 

w rejonach wyniesień antyklinalnych Nowego Warpna i Szczecina na utworach kredy. Tworzą 

je osady: plejstoceńskie (lodowcowe, wodno - lodowcowe, jeziorne i rzeczne) oraz 

holoceńskie (rzeczne, jeziorne, bagienne, eoliczne i morskie). 

Ukształtowanie powierzchni podczwartorzędowej wykazuje zależność od struktur 

podłoża.  

 

W rejonach występowania struktur antyklinalnych mezozoiku spąg czwartorzędu 

zalega płytko, na głębokości 26 - 40 m, tj. na rzędnych 16 - 30 m p.p.m. (Nowe Warpno, 

Szczecin), natomiast w rejonach synklinalnych, na głębokości do 200 m, tj. na rzędnych do 

160 m p.p.m. (Trzebież, Witorza, Ustowo). 

Decydujący wpływ na miąższość i charakter sedymentacji utworów 

czwartorzędowych miało ukształtowanie powierzchni podczwartorzędowej oraz działalność 

akumulacyjna i erozyjna lądolodów w okresach glacjalnych i interglacjalnych plejstocenu, 

która ukształtowała współczesną powierzchnię obszaru. Największą miąższość czwartorzędu 

stwierdzono w rejonie Wzgórz Warszewskich – ponad 200 m i w rejonie Polic – do 250 m. 

Plejstocen reprezentowany jest głównie przez osady glacjalne i fluwioglacjalne, 

rzeczne i jeziorne kolejnych zlodowaceń, interstadiałów i interglacjałów. Holocen 

reprezentowany jest przez utwory dolin rzecznych, jezior, morza oraz deluwialne i zagłębień 

bezodpływowych. Miąższość tych utworów jest zmienna, najczęściej rzędu kilku metrów, 

lokalnie może przekraczać 15 m (dolina Odry, zarośnięte jeziora). 

 

4. Charakterystyka hydrogeologiczna regionu bilansowego Lewobrzeżna 

Zlewnia Dolnej Odry (10) 

 

4.1. System wodonośny oraz układ krążenia wód podziemnych 

 

Obszar występowania zwykłych wód podziemnych (mineralizacja do 1 g/l) 

w granicach regionu bilansowego uznaje się za wielowarstwowy system wodonośny 

uformowany w utworach czwartorzędowych, lokalnie trzeciorzędowych i górnokredowych. 

Granice systemu na Odrze i Zalewie Szczecińskim są granicami hydrodynamicznymi, zaś 

granica państwa jest granicą umowną, nie pokrywającą się ani z działami wodnymi ani 

z jednostkami hydrostrukturalnymi. Pomimo, że granice systemu są pod względem 
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hydrogeologicznym przejściowo zamknięte lub niezamknięte, należy je uznać za 

jednoznacznie zdefiniowane ze względu na gospodarowanie wodami podziemnymi 

i powierzchniowymi. 

Użytkowe poziomy wód słodkich występują głównie w utworach czwartorzędowych, 

lokalnie w utworach trzeciorzędowych i górnokredowych, do zróżnicowanej głębokości – od 

50 - 80 m w rejonie północnym i dolinie Odry, do 150 - 160 m w rejonach wyniesień 

morfologicznych. Głównym powodem takiej sytuacji jest ascenzja wód zasolonych z podłoża. 

Górną granicę systemu stanowi powierzchnia terenu wraz ze strefą aeracji 

w obszarach występowania warstw o zwierciadle swobodnym (głównie obszar Puszczy 

Wkrzańskiej) lub utwory glin morenowych, mułków, iłów i torfów o charakterze słabo 

przepuszczalnym zalegające nad pierwszymi użytkowymi poziomami wodonośnymi. 

Strukturę hydrogeologiczną systemu tworzy zróżnicowany układ warstw – poziomów 

piętra czwartorzędowego i lokalnie poziomu górnokredowego wynikłych z budowy 

geologicznej i tektoniki. W utworach trzeciorzędowych nie stwierdzono warstwowego 

występowania wód podziemnych. 

System wodonośny piętra czwartorzędowego charakteryzuje się zmiennością 

i urozmaiceniem form występowania w strukturach hydrogeologicznych wynikłych z budowy 

geologicznej oraz zasilania i drenażu wód. Kierując się kryteriami hydrostrukturalnymi 

i hydrodynamicznymi występowania wód, w obrębie piętra czwartorzędowego wydzielono 

trzy główne użytkowe poziomy wodonośne: gruntowy, międzyglinowy górny i międzyglinowy 

dolny. 
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Ryc 5. Schemat przepływu wód podziemnych w JCWPd nr 3. (Źródło: PSH) 

 

 

Pierwszy użytkowy poziom wodonośny – gruntowy – związany jest 

z fluwioglacjalnymi utworami piaszczysto-żwirowymi zlodowacenia bałtyckiego oraz 

plejstoceńsko-holoceńskimi osadami dolin rzecznych i lokalnie interglacjału eemskiego 

i starszych fluwioglacjałów w dolinie Odry. Występuje on w piaskach o różnej granulacji, 

pospółkach i żwirach mających miąższość od kilku do 25 – 40 m. W sposób ciągły poziom 

gruntowy występuje w północnej części obszaru oraz wzdłuż jego wschodniej granicy, 

w osadach rzecznych doliny Odry.  

Poziom gruntowy jest źródłem wody dla licznych ujęć wiejskich i zakładowych. 

Eksploatowany jest również przez ujęcia wody w Policach (Zakłady Chemiczne). 

Zwierciadło wody ma przeważnie charakter swobodny, a w dolinie Odry – napięty lub 

niezupełnie napięty i zalega na głębokości 0 – 10 m p.p.t. (rzędne ok. 0,1 – ok. 30 m n.p.m.). 

Wahania poziomu wód są zależne od stanu wód powierzchniowych w Zalewie Szczecińskiem 

(wahania średnio 1,0 m w ciągu roku) i rzece Odrze oraz od zasilania opadami.  

Zasilanie poziomu gruntowego następuje głównie poprzez infiltrację opadów 

atmosferycznych i drenaż niżej leżących poziomów. Szacuje się, że 10 – 30% opadów może 

infiltrować do wód tego poziomu. Głównym obszarem alimentacji wód tego poziomu jest 

centralna część Puszczy Wkrzańskiej, leżąca na terenie bezodpływowym w strefie 

wododziałowej zlewni Gunicy, Zalewu Szczecińskiego i rzeki Ucker na terenie Niemiec. 
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Główną strukturę hydrogeologiczną tego poziomu, odgrywającą dominującą rolę 

w kształtowaniu się stosunków wodnych w obrębie obszaru stanowi Dolina Odry.  

Główną bazą drenażu wód pierwszego poziomu wodonośnego jest Odra oraz Zalew 

Szczeciński, lokalnymi – rzeki Karpina i Gunica oraz ich dopływy i eksploatacja ujęć.     

Warstwy wodonośne tworzące poziom w dolinie Odry charakteryzują się 

zróżnicowanymi parametrami hydrogeologicznymi. Współczynnik filtracji wynosi od k = 0,1 

m/h (piaski drobnoziarniste), 1,3 m/h (piaski średnio- i gruboziarniste) oraz 3,3 – 5,9 m/h 

(żwiry). Przewodność waha się od 1,0 do 37,5 m2/h, średnio 5 – 8 m2/h w obszarze 

wysoczyznowym. Przewodność w dolinie Odry dochodzi do 125 m2/h, najczęściej 20 – 60 

m2/h. 

Drugi użytkowy poziom wodonośny – międzyglinowy górny – związany jest 

z wodnolodowcowymi osadami piaszczysto-żwirowymi o miąższości od kilku do 20 m, 

lokalnie – 25 m, rozdzielającymi poziomy glin zlodowacenia środkowopolskiego. Występują 

one w miarę ciągłymi warstwami w środkowej i południowej, lokalnie – w północnej części 

obszaru, na głębokości od +10 do -30 m n.p.m.  

Zwierciadło wody o charakterze subartezyjskim stabilizuje się na rzędnych od ok. 0,5 

do 30,0 m n.p.m.  

Zasilanie poziomu zachodzi na drodze przesączania się wód z poziomu pierwszego 

poprzez rozdzielający je nadkład osadów słabo przepuszczalnych (gliny, mułki). W rejonach 

okien hydrogeologicznych (Rzędziny, Łęgi) lub wcięć erozyjnych w dolinie Odry poziom ten 

jest połączony z poziomem gruntowym.  

W obszarze, gdzie brak jest poziomu gruntowego – zasilanie poziomu 

międzyglinowego górnego odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych przez 

nadkład osadów słabo przepuszczalnych. 

Główną bazą drenażu dla poziomu międzyglinowego górnego jest dolina Odry i Zalew 

Szczeciński. Lokalnie poziom jest drenowany również w dolinie Gunicy i niektórych 

mniejszych ciekach oraz poprzez duże ujęcia wód podziemnych eksploatujące ten poziom 

wodonośny.     

Trzeci użytkowy poziom wodonośny – międzyglinowy dolny – związany jest z osadami 

wodnolodowcowymi z fazy transgresji zlodowacenia środkowopolskiego oraz z osadami 

rzecznymi dolin kopalnych interglacjału mazowieckiego. Tworzą go warstwy piasków 

o różnej granulacji, pospółek i żwirów o miąższości od kilku do 50 m. Osady fluwioglacjalne 

zalegają na głębokości 20 – 40 do 40 – 60 m p.p.m., a w dolinach kopalnych lokalnie do 90 – 

100 m p.p.m. 

Poziom międzyglinowy dolny występuje głównie w środkowej i południowo-

zachodniej części obszaru. Jest rzadziej ujmowany do eksploatacji niż poziomy leżące wyżej. 

Pod względem hydrostrukturalnym i hydrodynamicznym, w poziom ten włączona jest 

dolna warstwa piaszczysto-żwirowa rynny glacjalnej Tanowo – Pilchowo – Szczecin z okresu 
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ostatniego zlodowacenia. Łączy się ona również hydraulicznie z poziomem międzyglinowym 

górnym. Stanowi ona korzystny element hydrogeologiczny dla budowy ujęć wód 

podziemnych. Miąższość warstw piaszczysto-żwirowych poziomu jest zróżnicowana i może 

dochodzić do ponad 50 m, najczęściej 10 – 28 m.  

Zwierciadło wody ma charakter subartezyjski i stabilizuje się na głębokości 5 – 75 m 

p.p.t. (na rzędnych 2,5 – 25,0 m n.p.m.). 

Zasilanie poziomu następuje poprzez infiltrację opadów i nadkład słabo 

przepuszczalny oraz przesączania się wód z poziomów wyżej leżących. Na obszarze 

występowania okien hydrogeologicznych (Arkonka, Kościno, rejon wsi Dobra) i wcięć 

erozyjnych (dolina Odry) może być połączony z poziomem międzyglinowym górnym 

i z poziomem gruntowym. 

Główną bazą drenażu dla poziomu jest rzeka Odra oraz ujęcia wód eksploatujące ten 

poziom. 

Parametry hydrogeologiczne warstw tego poziomu są bardzo zróżnicowane. 

 

W poziomie międzyglinowym dolnym wydzielono również Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin. GZWP nr 122 stanowi różnowiekowy poziom 

wód podziemnych występujący w utworach piaszczysto - żwirowych, zalegających między 

glinami zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego, w który na linii rynny  

glacjalnej Tanowo - Pilchowo - Szczecin zostały włożone osady piasków i żwirów w okresie 

zlodowacenia bałtyckiego. GZWP nr 122 obejmuje obszar o powierzchni 151 km2. W jego 

obrębie położone są główne ujęcia wód podziemnych Szczecina: Pilchowo, Świerczewo 

i Arkonka. Średnia głębokość studni na ujęciach wynosi 60 m. Szacunkowa wielkość zasobów 

dyspozycyjnych – 37 440 m3/d. 

 

Wody podziemne piętra czwartorzędowego występują również w piaskach dolinnych 

i fluwioglacjalnych, zalegających pomiędzy glinami zlodowacenia południowopolskiego. Nie 

są jednak dostatecznie rozpoznane. Ze względu na lokalny zasięg i utrudnione zasilanie ich 

udział w układzie krążenia wód podziemnych piętra czwartorzędowego jest niewielki. Nie 

posiadają większego znaczenia użytkowego, również ze względu na zasolenie. 

 

Występowanie wód w obrębie utworów trzeciorzędowych jest bardzo słabo 

rozpoznane. Według dotychczas osiągniętych wyników nie da się tu wydzielić jednostek 

hydrogeologicznych o rozprzestrzenieniu regionalnym (typu warstwa – poziom), a jedynie 

drobne struktury lokalne nie mające charakteru użytkowego. Z uwagi na głębokość 

występowania, trzeciorzędowe struktury mogą prowadzić wody słodkie tylko w rejonie 

północnym – na skłonie antykliny Nowego Warpna i południowym – w rejonie Kołbaskowa. 
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W rejonie Kołbaskowa wody podziemne występują w piaskach różnoziarnistych 

i mułkowatych, zalegających w przelocie 40 - 46 do 60 - 66 m p.p.t. Osady te zdeponowane 

są na wyniesieniu stropu iłów oligoceńskich, które zapadają się w kierunku północnym na 

linii Kołbaskowo - Smolęcin. Z przekrojów hydrogeologicznych wynika, że warstwy te mogą 

być zaliczone do czwartorzędu. 

Parametry hydrogeologiczne warstwy są następujące: 

- współczynnik filtracji k = 0,097 - 1,53 m/h, 

- wydajność jednostkowa q = 1,33 - 2,26 m3/h  

Subartezyjskie zwierciadło wody zalega na głębokości 17,9 m p.p.t. (rzędna 14 m 

n.p.m.). Ciśnienie jest więc zbliżone do wgłębnych poziomów czwartorzędowych, co 

świadczy o ich łączności hydraulicznej. Z podanych powyżej przyczyn warstwę tą zaliczono do 

poziomu międzyglinowego dolnego. 

W północno - wschodniej części omawianego obszaru (Tanowo, Police, Trzebież) 

warstwy wodonośne piętra trzeciorzędowego występują w utworach piaszczystych miocenu, 

oligocenu i eocenu, zalegających w przedziale głębokości 55,0 - 120,0 m. Są to piaski drobne, 

często pylaste i mułkowate o miąższości od kilku do 30,0 m. Charakteryzuje je brak ciągłości. 

W badaniach PIG (Matkowska, 1988) wodonośną serię piaszczysto - żwirową stwierdzono na 

skłonie antykliny Nowego Warpna nad marglami mastrychtu w strefie głębokości 36 - 133 m 

p.p.m. Wydajności poziomu nie określono. Zwierciadło wody warstwy ma charakter 

subartezyjski, a w strefie brzeżnej Zalewu Szczecińskiego i doliny Odry artezyjski i stabilizuje 

się na głębokości od kilku m p.p.t. do ok. 2,0 - 9,0 m n.p.m. 

Trzeciorzędowe warstwy wodonośne w tej części zlewni nie posiadają znaczenia 

użytkowego ze względu na mało korzystne parametry filtracyjne oraz zasolenie głębszych 

warstw oligocenu i eocenu. 

Zasilanie warstwy jest utrudnione i następuje na drodze przesączania się wód 

z nadległych poziomów czwartorzędowych lub z opadów poprzez nadkład utworów słabo 

przepuszczalnych. Zasilane są one również poprzez eksfiltrację wód z podłoża 

mezozoicznego, o czy świadczą ich mineralizacja i zasolenie. Obserwowane wahania 

zwierciadła wód poziomu wynosiły w latach 1987/88 1,0 – 1,65 m (Matkowska, 1988). 

Uzyskane wyniki badań hydrogeologicznych wykazują, że w utworach trzeciorzędowych 

rejonu brak jest poziomów użytkowych. 

 

W obrębie piętra kredowego wody słodkie w poziomie gómokredowym (wapienie, 

margle, opoki kampanu i mastrychtu) rozpoznano w rejonie Nowego Warpna do rzędnej ok. 

-50 m p.p.m. Poniżej występują wody zasolone. 

Subartezyjskie zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości do 2,7 m p.p.t. (rzędna 

0,6 m n.p.m.) i jest zbliżone do ciśnienia nadległego poziomu gruntowego, z którym posiada 
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więź hydrauliczną poprzez zasilanie i drenaż. Wahania zwierciadła wód poziomu w latach 

1987/88 wynosiły 0,3 - 1,35 m. Parametry hydrogeologiczne poziomu są następujące: 

- współczynnik filtracji k = 0,18 m/h, 

- przewodność 1,5 - 12,0 m2/h 

- wydajność jednostkowa q = 1,2 - 1,8 m3/h ∙m. 

Poziom drenowany jest w strefie Zalewu Szczecińskiego oraz poprzez ujęcie 

w Nowym Warpnie. 

 

Układ dynamiczny systemu ma charakter quasi-ustalony, wynikły z naturalnych zmian 

zasilania, wahań wód powierzchniowych oraz eksploatacji wód przez ujęcia. Największe 

zmiany układu krążenia wód nastąpiły w środkowej i południowej części zlewni w wyniku 

eksploatacji ujęć komunalnych i przemysłowych m. Szczecina i Polic. Zasilanie systemu 

wodonośnego następuje głównie na drodze infiltracji opadów i wód powierzchniowych.  

 

 

Mapę hydrogeologiczną systemu wodonośnego  w regionie bilansowym Lewobrzeżna 

Zlewnia Dolnej Odry (10) przedstawiono w załączniku nr 2. 

Przekroje hydrogeologiczne przez system wodonośny regionu bilansowego 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) przedstawiono w załączniku nr 3. 
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Ryc 6. Użytkowe poziomy wodonośne w regionie bilansowym 
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4.2. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne 

 

Badania modelowe – dokumentacja hydrogeologiczna 

W dokumentacji hydrogeologicznej obliczenia zasobów odnawialnych wód systemu 

i optymalizację eksploatacji ujęć oparto o wyniki wykonanych badań modelowych. Zasoby 

odnawialne systemu określono również metodą bilansu hydrologicznego, jako dodatkowa 

metoda sprawdzająca. 

Jako zasoby odnawialne wód podziemnych potraktowano infiltrację opadów 

i infiltrację wód powierzchniowych występującą w dolinach rzecznych, poza doliną Odry. 

Zasoby dyspozycyjne wydzielonych rejonów zostały ustalone jako procent zasobów 

odnawialnych, przyjmowano je w przedziale 60 – 100%. Wielkość przyjmowanych dla 

obliczeń zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wynika z konieczności ochrony 

ilościowej i jakościowej wód w nawiązaniu do istniejącego i perspektywicznego ich 

wykorzystania, dla zachowania przepływu nienaruszalnego cieków – Gunicy – oraz ochrony 

przyrody. 

W dokumentacji hydrogeologicznej wydzielono trzy rejony bilansowe Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry: 

 obszar A, o powierzchni 179 km2 (27,8%), obejmuje północną część aż do zlewni rzeki 

Gunicy, wielkość zasobów dyspozycyjnych stanowi 60% wielkości zasobów odnawialnych, 

 obszar B, o powierzchni 285 km2 (44,2%), obejmuje zlewnię rzeki Gunicy, Grzybnicy 

i Przęsocińskiej Strugi, wielkość zasobów dyspozycyjnych stanowi 87% wielkości zasobów 

odnawialnych, 

 obszar C, o powierzchni 180 km2 (28,0%), obejmuje pozostałą południową część 

badanego obszaru, zasoby dyspozycyjne przyjęto  w wielkości zasobów odnawialnych. 

 

Region bilansowy Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) pokrywa się z obszarem 

zlewni omawianym w Dokumentacji hydrogeologicznej. Powierzchnia zlewni wg 

Dokumentacji hydrogeologicznej wynosi 644 km2, natomiast określona za pomocą 

precyzyjnych narzędzi GIS – 629,9 km2 (błąd wynosi zatem 2,2%). 

 

 

 

 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

28 
 

Tabela 3. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne systemu wodonośnego Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

określone w dokumentacji hydrogeologicznej 

Rejon 

bilansowy 

Powierzchnia 

[km
2
] 

Poziom 

wodonośny 

 

Zasoby 

odnawialne 

Qo 

[m
3
/d] 

Zasoby 

dyspozycyjne  

Qd 

[m
3
/d] 

Moduł zasobów 

dyspozycyjnych 

[m
3
/h∙km

2
] 

Qd/Qo 

[%] 

Procent 

udziału 

w globalnej 

wartości 

A – Zlewnia 

Zalewu 

Szczecińskiego 

179 

w tym 57 

Q + K2 

K2 

34 110 

7 438 

20 510 

4 490 

4,77 

3,28 

60 

60 
16 

B – zlewnia 

Gunicy 
285 Q 68 570 60 060 8,78 87 48 

C – zlewnia 

Odry 

Zachodniej 

180 Q 45 600 45 600 10,55 100 36 

System 

wodonośny 
644 Q + K2 148 280 126 170 8,16 85 100 

 

 
 
 

Zgodnie z dokumentem opracowanym w 2011 r. przez Hydroconsult Sp. z o.o. na 

zlecenie PIG – PIB Warszawa (Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód podziemnych 

możliwych do zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu wodno-gospodarczego 

w rejonach wodno gospodarczych z ustaleniem wpływu zagospodarowania wód 

podziemnych na zmiany zasobów wód powierzchniowych. Region wodny Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego, obszar działalności RZGW w Szczecinie) zasoby gwarantowane 

ZDRWG w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) wynoszą 123 810 m3/d. 

Zasoby dyspozycyjne dla poszczególnych rejonów wodno-gospodarczych przedstawiono 

w poniższej tabeli. 
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Tabela 4. Zasoby dyspozycyjne systemu wodonośnego Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry określone na 

zlecenie PIG – PIB w 2011 r.  

Rejon wodno-gospodarczy 
Nr 

rejonu 

Powierzchnia 

[km2] 

Zasoby 

dyspozycyjne 

[m3/d] 

Zlewnia Zalewu Szczecińskiego A1 166,5 19 064 

Zlewnia Zalewu Szczecińskiego 

Ucker – Kanal 
A2 7,2 824 

Gunica B 272,4 57 395 

Odra (zlewnia bezpośrednia) C1 176,3 44 657 

Zlewnia Zlewu Szczecińskiego 

Ucker 
C2 6,8 1 722 

Ucker D 0,7 148 

System wodonośny S-V 629,9 123 810 

 

 

 

Metoda hydrologiczna 

Dla rejonu wodno-gospodarczego Gunica możliwe było również przeprowadzenie 

oceny zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych metodą hydrologiczną. Przepływ 

nienaruszalny rzek (Qnn) określono jako medianę, czyli wartość środkową z niskich 

przepływów w wieloleciu (Sw NQr), określonych na podstawie najniższych przepływów 

rocznych (NQr) (Jokiel, 1994; Chełmicki, 2003). Natomiast odpływ podziemny ze zlewni (Qo) 

wyznaczono, jako medianę ze średnich niskich przepływów rocznych w wieloleciu 

(Sw SNQm), obliczonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych (SNQm). 

Przyjęcie do oceny wartości środkowej odczytanej z wykresu prawdopodobieństwa 

powoduje, że zarówno zasoby odnawialne (Qo), jak i dyspozycyjne wód podziemnych (Qd), 

określone zostają z prawdopodobieństwem wystąpienia wynoszącym 50%. 

 

Na poniższym wykresie zaprezentowano ocenę zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych na zamknięciu przekroju wodowskazowego Tatynia na rzece Gunicy. 
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Ryc 7. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną dla przekroju 

wodowskazowego Tatynia na rzece Gunicy 

Objaśnienia: Qd – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, Qo – zasoby odnawialne wyrażone jako odpływ 
podziemny do rzeki, Qnn – przepływ nienaruszalny rzeki (bazowy odpływ podziemny), NQr – najniższe 
przepływy roczne, Sw NQr – wartość środkowa z najniższych przepływów rocznych, Sw SNQm – wartość 
środkowa ze średnich niskich przepływów określonych na podstawie minimalnych przepływów miesięcznych 
dla roku hydrologicznego (SNQm) 

 

Qo = 0,45 m3/s   

Qnn = 0,15 m3/s  

Qd = Qo – Qnn = 0,45 m3/s – 0,15 m3/s = 0,30 m3/s  

 

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla zlewni zamkniętej przekrojem 

wodowskazowym Tatynia na rzece Gunicy wynoszą 0,30 m3/s, czyli 25 920 m3/d.   

Oszacowane zasoby dyspozycyjne dla rejonu wodno-gospodarczego Gunica wynoszą 

33 474 m3/d.  

Zasoby dyspozycyjne dla rejonu wodno-gospodarczego Gunica określone metodą 

hydrologiczną są znacznie niższe od zasobów określonych w Dokumentacji 

hydrogeologicznej, stanowią jedynie 56% określonych w dokumentacji zasobów.  

Ocenę zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną wykonano 

jako element dodatkowy, w celu porównania z wielkością zasobów określonych 

w Dokumentacji hydrogeologicznej. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne – przy sporządzaniu 

warunków korzystania z wód uwzględnia się ustalenia zawarte w dokumentacjach 

hydrogeologicznych dotyczących ustalenia zasobów wód podziemnych. W związku z tym do 

oceny rezerw i deficytów wód podziemnych przyjęto wielkości zasobów dyspozycyjnych 
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określone w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra. 

 

 

4.3. Monitoring ilościowy i chemiczny wód podziemnych  

W regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) znajduje się 10 

punktów pomiarowych. W trzech punktach obserwacje zostały już zakończone.   

 

Tabela 5. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w regionie bilansowym Lewobrzeżna 

Zlewnia Dolnej Odry (10) 

Numer 
punktu 

SOH 

Nazwa 
punktu 

pomiarowego 
SOH 

Gmina Miejscowość 
Charakter 

punktu 
Rodzaj 
otworu 

Rzędna 
terenu      

[m n.p.m.] 

Rok 
budowy 

Rok 
rozpoczęcia 
obserwacji 

Rok 
zakończenia 
obserwacji 

II/1108/1 
Myślibórz 

Mały 
Nowe 

Warpno 
Myślibórz 

Mały 
Zwierciadło 
swobodne 

st. wiercona 7,5 1997 2004 
 

II/1092/1 Stolec 
Dobra 

(Szczecińska) 
Stolec 

Zwierciadło 
napięte 

st. wiercona 14,5 1965 2004 
 

II/1094/1 
Dobra 

Szczecińska 
Dobra 

(Szczecińska) 
Dobra 

Zwierciadło 
napięte 

st. wiercona 23 1964 2004 
 

II/1111/1 Lubieszyn 
Dobra 

(Szczecińska) 
Lubieszyn 

Zwierciadło 
napięte 

st. wiercona 29,1 1972 2005 2006 

II/1112/1 Barnisław Kołbaskowo Barnisław 
Zwierciadło 

napięte 
st. wiercona 77,8 1965 2005 2005 

II/1096/1 Kołbaskowo Kołbaskowo Kołbaskowo 
Zwierciadło 

napięte 
st. wiercona 41 1961 2004 2009 

II/1093/1 Rzędziny 
Dobra 

(Szczecińska) 
Rzędziny 

Zwierciadło 
swobodne 

st. wiercona 15,1 1971 2005 
 

II/1100/1 
Nowe 

Warpno 
Nowe 

Warpno 
Nowe 

Warpno 
Zwierciadło 
swobodne 

st. wiercona 0,5 1982 2005 
 

II/1099/1 Szczecin m. Szczecin Szczecin 
Zwierciadło 

napięte 
st. wiercona 18,52 2004 2005 

 

II/468/1 
Dobra 

(Szczecińska) 
II 

Dobra 
(Szczecińska) 

Dobra 
Zwierciadło 

napięte 
piezometr 23,59 2006 2007 

 

 

Poniżej zaprezentowano wykresy wahań zwierciadła wód podziemnych dla 

wybranych punktów obserwacji, dla których dysponowano najdłuższymi okresami 

obserwacji, wraz ze statystyką dla wielolecia obserwowanego.  

 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

32 
 

 

Ryc 8. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Myślibórz Mały (SOH nr II/1108/1) 

w okresie IX 2004 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło swobodne). 

Statystyka dla wielolecia 2004-2010:  
Średnia arytmetyczna:  1,89 
Maksimum:  2,34 
Minimum:   1,50 
Mediana:  1,89 
Odchylenie standardowe: 0,17 

 

 

 
 

Ryc 9. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Myślibórz Mały 

(SOH nr II/1108/1)  
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Ryc 10. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Stolec (SOH nr II/1092/1) 

w okresie IX 2004 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). 

Statystyka dla wielolecia 2004-2010:  
Średnia arytmetyczna:  1,25 
Maksimum:  1,92 
Minimum:   0,51 
Mediana:  1,20 
Odchylenie standardowe: 0,35 

 

 
Ryc 11. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Stolec (SOH nr II/1092/1)  
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Ryc 12. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Dobra Szczecińska (SOH nr 

II/1094/1) w okresie X 2004 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). 

Statystyka dla wielolecia 2004-2010:  
Średnia arytmetyczna:  9,01 
Maksimum:  9,52 
Minimum:   8,48 
Mediana:  9,00 
Odchylenie standardowe: 0,20 

 

 
Ryc 13. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Dobra Szczecińska (SOH nr 

II/1094/1)  
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Ryc 14. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Kołbaskowo (SOH nr II/1096/1) 

w okresie X 2004 – XI 2009 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). 

Statystyka dla wielolecia 2004-2009:  
Średnia arytmetyczna:  24,97 
Maksimum:  25,45 
Minimum:   24,45 
Mediana:  25,00 
Odchylenie standardowe: 0,28 

 

 
Ryc 15. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Kołbaskowo (SOH nr 

II/1096/1)  
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Ryc 16. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Szczecin (SOH nr II/1099/1) 

w okresie I 2006 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). 

Statystyka dla wielolecia 2006-2010:  
Średnia arytmetyczna:  17,05 
Maksimum:  18,44 
Minimum:   16,08 
Mediana:  16,93 
Odchylenie standardowe: 0,73 

 

 
Ryc 17. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Szczecin (SOH nr 

II/1099/1)  

 

 

W ramach monitoringu diagnostycznego 2010 r. na obszarze JCWPd nr 3 opróbowano 

7 punktów badawczych. 
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Ocena stanu chemicznego wód w 2010 r. wykazała, że w sześciu punktach 

monitoringowych stan jest dobry (wody II i III klasy jakości), tylko w jednym punkcie stan 

chemiczny określono jako słaby (wody V klasy jakości). Obniżenie jakości wód gruntowych 

w miejscowości Nowe Warpno jest najprawdopodobniej wynikiem oddziaływania 

zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych i związane jest z płytkim położeniem warstwy 

wodonośnej oraz brakiem izolacji od powierzchni terenu.  

W poniżej tabeli przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu chemicznego wód. 

 

 

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji i oceny stanu chemicznego wód podziemnych w punktach krajowego 

monitoringu diagnostycznego w 2010 r. 

Nazwa 

punktu 
Typ wód 

Typ 

ośrodka 

Klasa 

jakości 

wód
(1)

 

Wskaźniki 

determinujące 

jakość wód
(1)

 

Wskaźniki 

przekraczające 

normy dla wód 

przeznaczonych 

do spożycia 

przez ludzi
(2)

 

Zawartość 

azotanów  

(mg/l) 

Ocena stanu 

chemicznego 

wód
(1)

 

Brzózki gruntowe porowy II  Mn 0,01 dobry 

Dobra wgłębne porowy III Mn NH4, Mn 0,03 dobry 

Myślibórz 

Mały 
gruntowe porowy III O2 NH4, Mn 0,01 dobry 

Stolec wgłębne porowy II  Mn 0,46 dobry 

Kołbaskowo wgłębne porowy III Ca, Fe, O2 NH4, Fe, Mn 0,89 dobry 

Nowe 

Warpno 
gruntowe porowy V 

Ca, O2 – w klasie III 

TOC, HCO3 – 

w klasie IV 

K – w klasie V 

NH4, Mn 0,31 słaby 

Rzędziny gruntowe porowy III O2 Mn 0,02 dobry 

Źródło: Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2010  

(1) Ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). 

(2) Ocena wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).  

 

 

Zgodnie z opracowaniem pn.: Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009 – 2011, (PIG – PIB, 2011) 

JCWPd nr 3 w 2010 r. charakteryzowała się dobrym stanem ilościowym i chemicznym wód 

podziemnych. Jedynie w zakresie oceny stanu ilościowego pod kątem ochrony ekosystemów 

lądowych zależnych od wód podziemnych – stan dobry, słaba subczęść.  
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5. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz innych 

opracowań z zakresu gospodarki wodnej  

 

W celu identyfikacji istniejących presji oraz identyfikacji przyszłych możliwych zmian 

mających wpływ na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych dokonano analizy 

następujących dokumentów planistycznych oraz planów i programów, odnoszących się 

bezpośrednio lub pośrednio do  gospodarki wodnej: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego 

 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, czerwiec 2010 

 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

poszczególnych gmin 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski Nr 40 

z 2011 r., poz. 45 

 Program wodno-środowiskowy kraju 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK – 16.12.2003) 

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2005 

– 07.06.2005) 

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2009 

– 02.03.2010) 

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2010 

– 01.02.2011) 

 Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków 

i systemy kanalizacji sanitarnej (marzec 2007) 

 Program wyposażenia przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 

4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 

zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód (luty 2007) 

 Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2012 – 

2015 z perspektywą do 2019 roku 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009 –

2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2018 

 Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019 

 Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2008-2011 z perspektywą 

do roku 2015,  
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Tabela 7. Identyfikacja oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych    

Grupa 
oddziaływań 

Oddziaływanie Dokument/opracowanie 
Opis działania wraz z możliwymi 
zmianami i ich wpływem na stan 

zasobów wodnych 

Oddziaływania 
punktowe 

Zrzuty ścieków 
komunalnych i 
przemysłowych 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, Krajowy 
Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, Aktualizacja 
Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 2005, Aktualizacja 
Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 2009, Program 
wodno-środowiskowy kraju, Plan 
gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry, Program 
Ochrony Środowiska woj. 
zachodniopomorskiego na lata 
2012-2015 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2016-2019;  
Program ochrony środowiska 
miasta Szczecin na lata 2008-
2019; Program Ochrony 
Środowiska Powiatu Polickiego 
na lata 2008-2011 z 
perspektywą do roku 2015,  
Dokumentacja hydrogeologiczna 
zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych dla obszaru 
Lewobrzeżnej Zlewni Dolna 
Odra, Strategia Rozwoju dla 
Gminy Police do roku 2010 

Odprowadzanie ścieków wytworzonych 
przez podstawowe sektory gospodarki – 
przemysł i gospodarkę komunalną jest 
główną przyczyną zanieczyszczenia rzek. 
Odbiornikiem ścieków komunalnych 
w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry są: 
rowy melioracyjne, kanał melioracyjny BY, 
Rów Wołczkowski, Bukowa, Wierzbak, 
Roztoka Odrzańska, Kanał Zalesie – Gunica. 
Odbiornikiem ścieków przemysłowych są: 
rowy melioracyjne, kanał chłodniczy, 
Bukowa i Mała Gunica. 
W Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry ścieki 
komunalne i przemysłowe są również 
zrzucane do ziemi. 
Zrzuty ścieków są dużym zagrożeniem dla 
jakości wód powierzchniowych. Ścieki 
komunalne zawierają  znaczne ładunki azotu 
oraz fosforu. Występuje znaczący 
negatywny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. Możliwe 
zmiany to ograniczenie wielkości 
zanieczyszczeń trafiających do wód poprzez 
ograniczenie ilości ścieków 
nieoczyszczonych oraz bardziej efektywne 
technologie oczyszczania ścieków. 
 

Składowiska 
odpadów 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, Plan 
Gospodarowania Odpadami dla 
woj. zachodniopomorskiego na 
lata 2009-2012 z 
uwzględnieniem perspektywy 
2013-2018; Program ochrony 
środowiska miasta Szczecin na 
lata 2008-2019; Program 
Ochrony Środowiska Powiatu 
Polickiego na lata 2008-2011 z 
perspektywą do roku 2015,  
Dokumentacja hydrogeologiczna 
zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych dla obszaru 
Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra 
 Strategia Rozwoju dla Gminy 
Police do roku 2010, Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego m. Szczecin 

W Lewobrzeżnej zlewni Dolnej Odry 
zlokalizowane są 3 składowiska odpadów 
komunalnych; dwa w gminie Police 
(czynne składowisko w miejscowości 
Leśno Górne oraz składowisko 
w Sierakowie wyłączone z eksploatacji 
w lipcu 2005 r., w trakcie rekultywacji), 
trzecie – w gminie Dobra Szczecińska 
(składowisko w miejscowości Dołuje 
wyłączone z eksploatacji w 1989 r.).  
Poza zlewnią, w granicach regionu 
bilansowego znajduje się jeszcze 5 
nieczynnych składowisk odpadów 
komunalnych (3 w Szczecinie, 1 
w Smolęcinie (gm. Kołbaskowo) i 1 
w Nowym Warpnie). 
Poza zlewnią, w granicach regionu 
bilansowego znajdują się 4 składowiska 
odpadów przemysłowych: 2 czynne 
składowiska odpadów Zakładów 
Chemicznych „Police” S.A. (składowisko 
fosfogipsu oraz składowisko siarczanu 
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Grupa 
oddziaływań 

Oddziaływanie Dokument/opracowanie 
Opis działania wraz z możliwymi 
zmianami i ich wpływem na stan 

zasobów wodnych 

żelazawego); składowisko odpadów 
paleniskowych elektrowni „Pomorzany” 
oraz jedno nieczynne składowisko opadów 
poprodukcyjnych Milex Sp. z o.o. (dawnej 
Fabryki Papieru Szczecin – Skolwin S.A.).  
Zagrożeniem dla wód powierzchniowych 
oraz podziemnych są wody odciekowe ze 
składowisk odpadów.  Znacznym 
problemem są również tzw. „dzikie 
wysypiska” gdyż powodują 
zanieczyszczenie strefy aeracji, a co za tym 
idzie skażenie wód podziemnych. 
Występuje znaczący negatywny wpływ na 
jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych. W celu poprawy jakości 
wód nowobudowane składowiska 
powinny być odpowiednio zabezpieczane 
i uszczelniane. Natomiast składowiska 
niespełniające wymogów ekologicznych 
powinny zostać uszczelnione lub 
zamknięte i poddane rekultywacji. 
Duży problem stanowią tu „dzikie” 
składowiska. Umiejscowione najczęściej 
przy drogach, w przydrożnych rowach, na 
terenie lasów, w zbiornikach wodnych. 

Oddziaływania 
obszarowe 

Obszary 
intensywnej 
produkcji 
roślinnej i 
zwierzęcej  

Program Ochrony Środowiska 
woj. zachodniopomorskiego na 
lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2016-2019; Dokumentacja 
hydrogeologiczna zasobów 
dyspozycyjnych wód 
podziemnych dla obszaru 
Lewobrzeżnej Zlewni Dolna 
Odra, Strategia Rozwoju dla 
Gminy Police do roku 2010, 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobra 

Fermy hodowlane występują w gminie 
Police oraz Dobra Szczecińska. Obszary 
intensywnej produkcji roślinnej, jak i 
zwierzęcej oddziałują negatywnie na wody 
poprzez nawożenie gleb. Chów i hodowla 
zwierząt przyczynia się do powstawania 
gnojowicy, gnojówki i oborniku, które 
również mogą mieć negatywny wpływ na 
jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych (przyczyną negatywnego 
wpływu jest m.in. niewłaściwe ich 
przechowywanie). Największa hodowla 
zwierząt ma miejsce w obszarze gminy 
Police, w mniejszym stopniu w gm. Nowe 
Warpno.  
Aby ograniczyć ten negatywny wpływ 
należy przestrzegać Kodeksu Dobrej 
Praktyki. 

Oddziaływania 
obszarowe 

Ludność 
niepodłączona 
do kanalizacji 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, 
Program wodno-środowiskowy 
kraju, Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza 
Odry, Program Ochrony 
Środowiska Powiatu Polickiego 
na lata 2008-2011 z 
perspektywą do roku 2015, 
Dokumentacja hydrogeologiczna 

Brak lub niedostateczna sanitacja 
przyczynia się do powstawania znacznej 
ilości nieodprowadzanych ścieków, które 
często w stanie surowym odprowadzane 
są do odbiorników. Powszechne jest 
gromadzenie ścieków bytowych 
w szambach, które często są nieszczelne 
i w związku z tym stanowią źródło 
skażenia i zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych oraz pierwszego 
gruntowego poziomu wodonośnego. Aby 
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Grupa 
oddziaływań 

Oddziaływanie Dokument/opracowanie 
Opis działania wraz z możliwymi 
zmianami i ich wpływem na stan 

zasobów wodnych 

zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych dla obszaru 
Lewobrzeżnej Zlewni Dolna 
Odra, Strategia Rozwoju dla 
Gminy Police do roku 2010, 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m. Szczecin 

ograniczyć negatywny wpływ należy 
skanalizować miejscowości gdzie jest to 
możliwe, a w pozostałych przypadkach 
poprawić funkcjonowanie gospodarki 
komunalnej. 
Największa liczba ludności niepodłączonej 
do kanalizacji zamieszkuje gminę Nowe 
Warpno (w północnej części zlewni). 

Oddziaływania 
punktowe  

Pobory wód 
powierzchnio-
wych 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, 
Program Ochrony Środowiska 
woj. zachodniopomorskiego na 
lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2016-2019;  
 
 
 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobra 

W Lewobrzeżnej Zlewnie Dolnej Odry 
zlokalizowanych jest tylko 6 ujęć wód 
powierzchniowych; 3 z nich występują 
wzdłuż rzeki Gunicy.  
Mieszkańcy m. Szczecin są zaopatrywani 
w wodę do spożycia z wód 
powierzchniowych z jez. Miedwie. 
Aby ograniczyć negatywny wpływ należy 
optymalnie korzystać z zasobów wód 
powierzchniowych. 
 

Nieużytkowane stawy rybne k/Stolca 
wymagają poprawy jakości wód w celu 
wyeliminowania zagrożenia 
zanieczyszczenia wód Gunicy i jez. 
Świdwie (bezpośredni kontakt 
hydrauliczny podczas wysokich stanów 
wody w stawach). 

Pobór wód 
podziemnych 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, 
Program Ochrony Środowiska 
woj. zachodniopomorskiego na 
lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2016-2019; Program 
ochrony środowiska miasta 
Szczecin na lata 2008-2019; 
Program Ochrony Środowiska 
Powiatu Polickiego na lata 2008-
2011 z perspektywą do roku 
2015, Dokumentacja 
hydrogeologiczna zasobów 
dyspozycyjnych wód 
podziemnych dla obszaru 
Lewobrzeżnej Zlewni Dolna 
Odra, Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobra 

W Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 
zaopatrzenie w wodę do spożycia opiera 
się na ujęciach wód podziemnych, za 
wyjątkiem zaopatrzenia mieszkańców m. 
Szczecina, które pokrywa się głównie 
z ujęcia wód powierzchniowych z jez. 
Miedwie.  
Najwięcej ujęć wód podziemnych 
zlokalizowanych jest w południowej części 
zlewni, w gminach: Police, m. Szczecin, 
Dobra Szczecińska.  
Nadmierny pobór, przekraczający 
dostępne zasoby wód podziemnych 
powoduje pogorszenie ich stanu 
ilościowego. Występuje negatywny wpływ 
na stan ilościowy wód podziemnych. Aby 
temu zapowiedz należy optymalnie 
korzystać z zasobów wód podziemnych. 
Istotne znaczenie ma optymalizacja 
zużycia wody, zarówno do celów 
bytowych, jak i gospodarczych, a przede 
wszystkim eliminowanie korzystania z wód 
podziemnych i wody wodociągowej przez 
przemysł. 
 
Nieczynne ujęcia wód podziemnych winny 
być poddane zabezpieczeniu. 
Pozostawienie niezabezpieczonych 
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Grupa 
oddziaływań 

Oddziaływanie Dokument/opracowanie 
Opis działania wraz z możliwymi 
zmianami i ich wpływem na stan 

zasobów wodnych 

otworów studziennych stwarza możliwość 
intensywnej migracji zanieczyszczeń 
w obręb warstwy wodonośnej. 

 

 

Tabela 8. Identyfikacja działań planowanych mających wpływ na stan zasobów wodnych  

Grupa 
oddziaływań 

Oddziaływanie 
Dokument/ 

opracowanie 

Opis działania wraz z możliwymi 
zmianami i ich wpływem na stan 

zasobów wodnych 

Zanieczyszczenia 
punktowe 

Modernizacja 
i remont 
oczyszczalni 
ścieków 
i kanalizacji 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, 
Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, 
Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 2005, Aktualizacja 
Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 2009, Program 
wodno-środowiskowy kraju, 
Plan gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry, 
Program Ochrony Środowiska 
woj. zachodniopomorskiego na 
lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2016-2019; Program 
Ochrony Środowiska Powiatu 
Polickiego na lata 2008-2011 z 
perspektywą do roku 2015,  
 

Modernizacja i remont oczyszczalni 
ścieków oraz kanalizacji przyczyni się do 
polepszenia jakości oczyszczanych 
ścieków. Na skutek tego typu działań 
można się spodziewać poprawy stanu 
jakościowego wód powierzchniowych 
i podziemnych.  
Priorytetem jest uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w gm. Police i Nowe 
Warpno; oraz w miejscowościach, 
w których wcześniej nie została ona 
uporządkowana, położonych w gm. Dobra 
i Kołbaskowo. 
Planowane przedsięwzięcia: m.in. budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w Tanowie, Siedlicach, Przęsocinie, 
Pilchowie. 
Poza obszarem zlewni, w gm. Nowe 
Warpno, w granicach regionu bilansowego 
planowana jest budowa dwóch nowych 
oczyszczalni ścieków: Brzózki i Warnołęka 
(planowane rozpoczęcie inwestycji 
w 2013 r.). 
 

Oddziaływania 
punktowe 

Pobór wód 
podziemnych 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego 

Planowane jest zwiększenie poboru wód 
podziemnych w gminie Dobra.   
Nadmierny pobór może się przyczynić do 
obniżenia zwierciadła wód podziemnych. 

Oddziaływania 
liniowe 

Budowa 
i modernizacja 
dróg 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
zachodniopomorskiego, 
Program Ochrony Środowiska 
woj. zachodniopomorskiego na 
lata 2012-2015 z perspektywą 
na lata 2016-2019; Strategia 
Rozwoju dla Gminy Police do 
roku 2010, Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego m. Szczecin  

Zaprojektowano drogę ekspresową 
w obszarze gm. Kołbaskowo, Dobra, 
Police, m. Police.  A także drogę krajową 
w północnej części zlewni, w gm. Nowe 
Warpno oraz w środkowej i południowej 
części zlewni, w obszarze gm. Police, 
Dobra, m. Szczecin i Kołbaskowo.  
 
Planowana jest również rozbudowa sieci 
kolejowej – projektowana jest kolej 
metropolitalna. 
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Grupa 
oddziaływań 

Oddziaływanie 
Dokument/ 

opracowanie 

Opis działania wraz z możliwymi 
zmianami i ich wpływem na stan 

zasobów wodnych 

W czasie budowy bądź modernizacji dróg 
może dojść do awarii, np. rozlanie 
ropopochodnych. Dodatkowo drogi 
zmniejszają powierzchnię retencji. 
W wyniku awarii sprzętu może dojść do 
pogorszenia stanu jakościowego wód 
powierzchniowych, jak i podziemnych. 
 

Inne 
oddziaływania 

Projektowane 
rezerwaty 
przyrody, 
obszary 
chronionego 
krajobrazu itp. 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woj. 
Zachodniopomorskiego; 
Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobra 

Rezerwaty przyrody to obszary wyłączone 
z użytkowania i przeznaczone na cele 
ochrony przyrody. Mogą podlegać 
ochronie ścisłej, czynnej bądź 
krajobrazowej. Planowane są 4 rezerwaty 
przyrody w północnej części zlewni, w gm. 
Nowe Warpno (w tym trzy w obszarze 
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry) oraz 2 
rezerwaty w południowej części, w gm. 
Kołbaskowo, poza obszarem Lewobrzeżnej 
Zlewni Dolnej Odry.  
W obszarze zlewni projektowane są 
również obszary chronionego krajobrazu.   
Ograniczenia, które zostaną wprowadzone 
w tych obszarach wpłyną korzystnie na 
stan zasobów wodnych.  

 

 

Lokalizację istniejących oraz planowanych inwestycji, które mogą oddziaływać na stan 

ilościowy bądź jakościowy wód powierzchniowych lub podziemnych przedstawiono na 

poniższej mapie. 
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Ryc 18. Lokalizacja istniejących oraz planowanych inwestycji  
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6. Cele środowiskowe dla wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zapisane 

w Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  

 

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry 

w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się 8 jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) rzecznych (tab. 9) oraz 2 jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) jeziorne 

(tab. 10). Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry /region bilansowy Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej 

Odry (10) w całości znajduje się w jednej jednolitej część wód podziemnych – JCWPd nr 3 

(tab. 11). 

 W Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wyróżniono 5 naturalnych oraz 3 silnie 

zmienione części wód. Stan wszystkich JCWP rzecznych oceniono jako zły. 2 JCWP:  Gunica 

do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz Gunica od Rowu Wołczkowskiego do ujścia są 

zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla nich przewidziano derogacje czasowe 

(brak możliwości technicznych – przekroczona chłonność rzeki z uwagi na zrzuty 

z oczyszczalni ścieków); pozostałe JCWP są niezagrożone (cel środowiskowy powinien być 

osiągnięty do grudnia 2015 roku). 

Dla rzeki uznanej za „naturalną część wód” celem środowiskowym jest osiągnięcie 

tzw. dobrego stanu wód. Dobry stan rzeki, to taki stan, w którym „wartości biologicznych 

elementów jakości (makrofity, ichtiofauna, bentos, fitoplankton) wskazują na niski poziom 

zakłóceń wynikający z działalności człowieka”; dopuszczalne są „niewielkie odchylenia od 

wartości biologicznych wskaźników jakości występujących w warunkach niezakłóconych”. 

Warunki hydromorfologiczne i fizykochemiczne muszą być takie, by to umożliwiały. Czyli: 

 w składzie i obfitości makrofitów i fitobentosu zachodzą najwyżej niewielkie 

odchylenia od warunków naturalnych; fitobentos nie jest narażony na negatywny 

wpływ powłok (kożuchów) lub skupisk bakterii obecnych w wodzie na skutek 

działalności człowieka, 

 mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany w składzie i liczebności taksonów 

bezkręgowców bentosowych w porównaniu ze zbiorowiskami tych bezkręgowców 

specyficznymi dla danego typu wód; mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany 

poziomu różnorodności taksonów bezkręgowców bentosowych w stosunku do 

warunków niezakłóconych; mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany stosunku 

taksonów bezkręgowców bentosowych wrażliwych na zakłócenia do taksonów 

bezkręgowców bentosowych niewrażliwych na zakłócenia, 

 mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany w składzie i liczebności fitoplanktonu 

w stosunku do zbiorowisk fitoplanktonu specyficznych dla danego typu wód; zmiany 

w składzie i liczebności fitoplanktonu nie wskazują na przyspieszony wzrost glonów; 
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jednak może wzrastać częstotliwość i intensywność zakwitów fitoplanktonu 

w stosunku do warunków niezakłóconych, 

 mają miejsce co najwyżej niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności ryb; 

struktura wiekowa populacji ryb może wskazywać na pewne zmiany wynikające 

z wpływu działalności człowieka na warunki fizykochemiczne lub hydromorfologiczne, 

specyficzne dla danego typu wód; mogą też zachodzić pewne zaburzenia reprodukcji 

lub rozwoju określonych gatunków ryb mogące powodować zanik niektórych klas 

wiekowych ryb, 

 reżim hydrologiczny (zmienność przepływów, zasilanie wodami podziemnymi), 

warunki hydromorfologiczne (zmienność głębokości i szerokości, struktura i skład 

podłoża, struktura strefy nadbrzeżnej) oraz ciągłość cieku są takie, że umożliwiają 

powyższe, 

 poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH i zdolność neutralizacji kwasów, 

a także stężenia substancji biogennych nie wykraczają poza wartości progowe, 

 stężenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego nie wykraczają 

poza wartości progowe. 

 
Dla rzeki uznanej za „silnie zmienioną część wód” celem środowiskowym jest 

osiągnięcie tzw. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. 

 
Dobry stan chemiczny to stan, w którym: 

 poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH i zdolność neutralizacji kwasów, 

a także stężenia substancji biogennych nie wykraczają poza wartości progowe, 

 stężenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego nie wykraczają 

poza wartości progowe. 

Dobry potencjał ekologiczny ustala się odrębnie dla każdej „silnie zmienionej części 

wód”. Najpierw ustala się tzw. „maksymalny potencjał ekologiczny” - czyli maksymalnie 

dobry stan elementów biologicznych, jaki byłby możliwy do osiągnięcia przy założeniu 

utrzymania przekształceń rzeki w zakresie niezbędnym do realizacji celów tych przekształceń 

(np. rolnictwo, ochrona przeciwpowodziowa, żegluga). „Dobry potencjał ekologiczny” to 

stan, w którym mają miejsce „nieznaczne odchylenia” od tak określonego „maksymalnego 

potencjału”. 

Elementem celu środowiskowego dla „silnie zmienionej części wód” musi jednak być 

doprowadzenie elementów biologicznych i hydromorfologicznych do poziomu dobrego 

stanu w takim zakresie, w jakim da się to pogodzić z osiąganiem celów, dla których rzeka 

została przekształcona i nie będzie niszczące dla środowiska w szerszym sensie. Uznanie rzeki 

za „silnie zmienioną” nie daje podstaw do dalszego przekształcania jej hydromorfologii 

(realizacji nowych przedsięwzięć). Nowe przedsięwzięcia wpływające negatywnie na rzekę 
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mogą być wprowadzane tylko w trybie tzw. „derogacji 4(7)” - w imię nadrzędnego interesu 

publicznego i przy braku rozwiązań alternatywnych. 

 

Dla rzek w obszarze Natura 2000 obowiązują powyższe cele, ale dodatkowo celem 

jest doprowadzenie rzeki do stanu umożliwiającego „właściwy stan ochrony” przedmiotów 

ochrony Natura 2000 (tj. chronionych w obszarze Natura 2000 siedlisk przyrodniczych 

i gatunków). 

Dla rzek należących do innych „wód chronionych” obowiązują powyższe cele, ale 

dodatkowo celem jest „osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na 

podstawie których te obszary zostały utworzone”. 

  
 

Tabela 9. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych w Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry 

L.p. Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Derogacje 

1. PLRW6000173116 Karwia Struga DO1004 
Potok nizinny 
piaszczysty  

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

2. PLRW60001619729 Bukowa DO1001 
Potok nizinny 
lessowo-gliniasty  

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

3. PLRW60001719929 Łarpia DO1002 
Potok nizinny 
piaszczysty  

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

4. PLRW60002319988 
Gunica do Rowu 
Wołczkowskiego 
z jez. Świdwie 

DO1003 

Potoki i 
strumienie na 
obszarach 
będących pod 
wpływem 
procesów 
torfotwórczych  

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

5. PLRW60001731129 
Myśliborka z jez. 
Myśliborskim 
Wielkim 

DO1005 
Potok nizinny 
piaszczysty  

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

6. PLRW60001731189 Karpina DO1004 
Potok nizinny 
piaszczysty  

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

7. PLRW60001731192 
Dopł. z polderu 
Niekłończyca 

DO1004 
Potok nizinny 
piaszczysty  

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

8. PLRW600019199899 
Gunica od Rowu 
Wołczkowskiego 
do ujścia 

DO1003 
Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

 

4(4) – 1 – derogacje czasowe – brak możliwości technicznych – przekroczona chłonność rzeki z uwagi na zrzuty 

z oczyszczalni ścieków 
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Stan JCWP jeziornej – Świdwie oceniono jako zły, JCWP jest zagrożona 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie 

dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ekologicznego wód. Stan drugiej JCWP 

jeziornej – Myśliborskie Wielkie oceniono jako dobry.  

 

Tabela 10. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych w Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry 

Europejski 
kod JCWP 

Nazwa 
JCWP 

SCWP Typ JCWP Status 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Derogacje 

PLLW20785 
Myśliborski
e Wielkie 

DO1005 

Jeziora o wysokiej 
zawartości wapnia, 
o dużym wypływie 

zlewni, 
niestratyfikowane 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona - 

PLLW11103 Świdwie DO1003 

Jeziora o wysokiej 
zawartości wapnia, 
o dużym wypływie 

zlewni, 
niestratyfikowane 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 3 

 
4(4) – 3 – derogacje czasowe – warunki naturalne – 6 lat jest okresem zbyt krótkim aby mogła nastąpić 
poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują 
się, głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych 
oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń. 

 

 

Stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 3 oceniono jako dobry, jednolita część wód 

podziemnych obejmująca Lewobrzeżną Zlewnię Dolnej Odry jest niezagrożona. Celem 

środowiskowym w odniesieniu do JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu wód. 

 

Tabela 11. Zestawienie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

Europejski kod 
JCWPd 

Nazwa JCWPd 

Ocena stanu 

Ocena ryzyka Derogacje 

ilościowego chemicznego 

PLGW69003 3 dobry dobry niezagrożona - 

 

W związku ze złym stanem wszystkich jednolitych część wód powierzchniowych rzecznych 

oraz jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

została wytypowana do opracowania warunków korzystania z wód. 
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7. Aktualna ocena stanu i potencjału ekologicznego wód 

powierzchniowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry  

 

W Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się 6 punktów monitoringowych (ryc. 

19). 

Pomiary w punktach monitoringowych były prowadzone w różnych latach: 

 Gunica, m. Jasienica (2005, 2006, 2009) 

 Myśliborka – uj. do jez. Nowowarpieńskiego (1993-2000, 2009) 

 Jezioro Głębokie (1996, 2001, 2008, 2010) 

 Jezioro Stolsko (1993-2000) 

 Jezioro Myśliborskie (1993-2000) 

 

Dodatkowo prowadzone są pomiary jakości wód rzeki Gunicy, na zlecenie Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. 

 

Podstawę wykonania bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Gunicy 

stanowiły wyniki analiz z 2009 r. dla punktu monitoringowego na rzece Gunicy (Gunica, m. 

Jasienica) oraz wyniki analiz dla Jeziora Stolsko. 
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Ryc 19. Lokalizacja punktów monitoringowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry  
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Klasyfikacji stanu wód dokonuje się na podstawie 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 

(Dz. U. 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 

Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych 

w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych 

i przybrzeżnych oraz sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych. 

Poniżej przedstawione definicje klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód są zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. 

Nr 258, poz. 1549). 

 

W ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach 

przejściowych oraz przybrzeżnych klasyfikuje się STAN EKOLOGICZNY na podstawie wyników 

klasyfikacji zbadanych elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 

Stan ekologiczny jest definiowany jako: 

− bardzo dobry, jeżeli: 

 zmiany wartości fizykochemicznych i hydromorfologicznych elementów jakości dla 

danego typu wód powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych wynikające z działalności człowieka nie występują albo 

są niewielkie w odniesieniu do wartości tych elementów jakości w warunkach 

niezakłóconych, 

 wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych 

przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych są 

zgodne z wartościami elementów jakości w warunkach niezakłóconych i nie wskazują 

na oznaki zakłóceń albo wskazują na niewielkie oznaki zakłóceń, 

 występują warunki i populacje specyficzne dla danego typu wód powierzchniowych. 

− dobry, gdy wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód 

powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych wskazują na niski poziom zakłóceń wynikający z działalności człowieka, 

ale odchylenia od wartości biologicznych wskaźników jakości dla tej klasyfikacji 

występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych są 

niewielkie. 

− umiarkowany, gdy: 

 zachodzą umiarkowane różnice między wartościami biologicznymi elementów jakości 

dla danego typu wód powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego 
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jednolitych części wód powierzchniowych a wartościami występującymi w warunkach 

niezakłóconych, wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód 

powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych wskazują na umiarkowany poziom zakłóceń wynikający 

z działalności człowieka, ale wyższy niż występujący w warunkach stanu dobrego. 

 wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych 

przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

wskazują na umiarkowany poziom zakłóceń wynikający z działalności człowieka, ale 

wyższy niż występujący w warunkach stanu dobrego. 

− słaby, jeżeli: 

 wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych 

przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

wskazują na znaczne zmiany w stosunku do wartości tych elementów jakości 

występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych, 

 zbiorowiska organizmów występujące w jednolitej części wód powierzchniowych 

różnią się od zbiorowisk występujących w danym typie wód powierzchniowych 

w warunkach niezakłóconych. 

− zły, gdy: 

 wartości biologicznych elementów jakości dla danego typu wód powierzchniowych 

przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

wskazują na poważne zmiany w stosunku do wartości tych elementów jakości 

występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych, 

 nie występuje znaczna część populacji występujących w danym typie wód 

powierzchniowych w warunkach niezakłóconych. 

Dla wód sztucznych lub silnie zmienionych określa się POTENCJAŁ EKOLOGICZNY. Klasyfikuje 

się go na podstawie wyników klasyfikacji zbadanych elementów biologicznych, 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Potencjał ekologiczny jest definiowany jako: 

maksymalny, dobry, umiarkowany, słaby, zły. 

 

− maksymalny, jeżeli: 

 wartości biologicznych elementów jakości odpowiadają wartościom tych elementów 

jakości określonym dla najbardziej zbliżonego typu wód powierzchniowych, przy 

warunkach fizycznych wynikających z charakterystyki sztucznej lub silnie zmienionej 

jednolitej części wód powierzchniowych, 

 warunki hydromorfologiczne odpowiadają oddziaływaniom na jednolitą część wód 

powierzchniowych, wynikającym z charakterystyki tej jednolitej części wód jako 

sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych lub silnie zmienionej jednolitej 

części wód powierzchniowych, 
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 podjęto wszelkie działania ochronne w celu zapewnienia jak najlepszego zbliżenia do 

ciągłości ekologicznej, w szczególności w celu umożliwienia migracji fauny oraz 

zapewnienia jej odpowiednich tarlisk i warunków rozmnażania, 

 elementy fizykochemiczne oraz stężenia substancji biogennych odpowiadają 

warunkom niezakłóconym charakterystycznym dla najbardziej zbliżonego typu 

jednolitych części wód powierzchniowych, 

 temperatura, warunki tlenowe (warunki natlenienia) oraz pH odpowiadają 

wartościom charakterystycznym dla najbardziej zbliżonego typu jednolitych części 

wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych, 

 stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych są bliskie zeru albo występują 

poniżej poziomów wykrywalności najbardziej zaawansowanych i powszechnie 

stosowanych technik analitycznych. 

 stężenia specyficznych zanieczyszczeń niesyntetycznych odpowiadają warunkom 

niezakłóconym dla najbardziej zbliżonego typu wód powierzchniowych. 

 

− dobry, jeżeli: 

 zachodzą niewielkie zmiany wartości biologicznych elementów jakości w stosunku do 

wartości tych elementów określonych dla maksymalnego potencjału ekologicznego, 

 są spełnione wymagania dla biologicznych elementów jakości określone dla dobrego 

potencjału ekologicznego, 

 wartości elementów fizykochemicznych, temperatura, pH oraz stężenia substancji 

biogennych odpowiadają wartościom biologicznych elementów jakości określonym 

dla dobrego potencjału ekologicznego, 

 stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych nie przekraczają poziomów 

ustanowionych z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno 

w stosunku do taksonów właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak 

i dla innych gatunków wodnych, dla których dane są dostępne, w szczególności dla 

glonów i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezentatywnych dla wód 

zasolonych (<NJ ‐ środowiskowej normy jakości), 

 stężenia specyficznych zanieczyszczeń niesyntetycznych nie przekraczają poziomów 

ustanowionych z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno 

w stosunku do taksonów właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak 

i dla innych gatunków wodnych, dla których dane są dostępne, w szczególności dla 

glonów i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezentatywnych dla wód 

zasolonych (<NJ). 

− umiarkowany, gdy: 
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 zachodzą umiarkowane zmiany wartości biologicznych elementów jakości w stosunku 

do wartości tych elementów określonych dla maksymalnego potencjału 

ekologicznego, 

 wartości biologicznych elementów jakości są bardziej zmienione niż wartości tych 

elementów określone dla dobrego potencjału ekologicznego, 

 są spełnione wymagania dla biologicznych elementów jakości określone dla 

umiarkowanego potencjału ekologicznego. 

 

STAN CHEMICZNY wód klasyfikuje się na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód. 

Stan chemiczny jest definiowany jako dobry oraz poniżej dobrego: 

−  dobry stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych oznacza stan chemiczny 

wymagany do spełnienia celów środowiskowych ustalonych dla jednolitej części wód 

powierzchniowych z art. 38d oraz art. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. 2005, poz. 2019, z późn. zmianami), to jest stan, w którym wszystkie wskaźniki 

chemiczne brane pod uwagę przy klasyfikacji stanu chemicznego, o której mowa w art. 

38a ust. 3, pkt 1 lit. D tej ustawy, osiągają zgodność ze środowiskowymi normami jakości 

ustanowionymi z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno 

w stosunku do taksonów właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak i dla 

innych gatunków wodnych, dla których dane są dostępne, a w szczególności dla glonów 

i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezentowanych dla wód zasolonych 

(<NJ), 

− stan poniżej dobrego, jeżeli jeden lub więcej wskaźników chemicznych nie osiąga 

zgodności ze środowiskowymi normami jakości. 

 

STAN WÓD jest definiowany jako dobry lub zły. Aby stan wód uznano za dobry musi być 

spełniony warunek, iż oceniony stan/potencjał ekologiczny jest dobry lub powyżej dobrego 

oraz stan chemiczny oceniono jako dobry. 

 

 

W poniżej tabeli przedstawiono ocenę stanu / potencjału ekologicznego opracowaną 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w punkcie monitoringu 

diagnostycznego (punkt pomiarowy Myśliborka – uj. do jez. Nowowarpieńskiego) oraz 

w punkcie monitoringu operacyjnego (punkt pomiarowy Gunica, m. Jasienica) za 2009 r.  

Brak jest aktualniejszej wyników oceny stanu i potencjału ekologicznego wód 

powierzchniowych w tej zlewni. 

 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

55 
 

Tabela 12. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego w punktach monitoringu rzek w 2009 r. 

Nazwa JCWP 
Nazwa punktu 

pomiarowego 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Ocena 

elementów 

fizyko-

chemicznych 

Wskaźnik 

decydujący 

o ocenie 

fizyko-

chemicznej 

Ocena 

substancji 

szczególnie 

szkodliwych 

Ocena stanu 

ekologicznego 

Ocena stanu 

chemicznego 

Ocena 

stanu 

w ppk 

Gunica od Rowu 

Wołczkowskiego 
Gunica, m. Jasienica nie badano 

poniżej 

dobrego 
OWO nie badano brak oceny nie badano zły 

Myśliborka z jez. 

Myśliborskim 

Wielkim 

Myśliborka – 

uj. do jez. 

Nowowarpieńskiego 

II 
poniżej 

dobrego 

zw. 

organiczne, 

NKJ 

dobry umiarkowany dobry zły 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008 – 2009. 

 

Stan wód w obu punktach monitoringowych został określony jako zły, elementy 

fizyko-chemiczne zakwalifikowano w nich poniżej stanu dobrego. 

W punkcie monitoringowym Gunica, m. Jasienica, który charakteryzuje rzekę Gunicę 

od Rowu Wołczkowskiego elementy fizyko-chemiczne zakwalifikowano poniżej stanu 

dobrego, ze względu na stężenie OWO, natomiast w punkcie monitoringowym Myśliborka – 

uj. do jez. Nowowarpieńskiego – ze względu na związki organiczne oraz stężenia NKJ.  

 

8. Sposób i struktura użytkowania zasobów wodnych  

 

8.1. Użytkowanie zasobów wód powierzchniowych 

 

Pobór wód powierzchniowych 

W obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zlokalizowanych jest zaledwie 6 ujęć 

wód powierzchniowych, w tym 2, dla których wygasły pozwolenia wodnoprawne. 

 W obszarze samej zlewni Gunicy zlokalizowane są 4 ujęcia wód powierzchniowych, 

w tym 3, dla których pozwolenia wodnoprawne są ważne.  

 

Lokalizację wszystkich ujęć wód powierzchniowych (łącznie z tymi, dla których upłynęła data 

ważności w pozwoleniu wodnoprawnym) przedstawiono na rysunku 22. 

Wody powierzchniowe są wykorzystywane do następujących celów: 

 przemysłowe – 1 punkt, 

 służące nawodnieniom – 1 punkt, 

 stawy – 1 punkt (nieważne pozwolenie wodnoprawne), 

 inne – 3 punkty (w tym jedno nieważne pozwolenie wodnoprawne). 
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Wody powierzchniowe nie są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia.  

 

 
Ryc 20. Struktura użytkowania wód powierzchniowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry  

 

Największy pobór wód powierzchniowych (zgodnie z wydanymi pozwoleniami 

wodnoprawnymi) dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na przerzut wody z rzeki Gunicy za 

pomocą ujęcia brzegowego do jezior: Głębokie i Bartoszewo w ilości Qmax=195 l/s, Qdśr = 

16 850 m3/d, w okresie od listopada do kwietnia.  

Zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Szczecinie jest zobowiązany m.in. do respektowania priorytetu Zakładów 

Chemicznych „Police” S.A. w Policach w poborze wody z Gunicy, poprzez każdorazowe, 

okresowe zaprzestanie lub odpowiednie ograniczenie pompowania na ujęciu, po otrzymaniu 

stosownego sygnału z Z.Ch. „Police” S.A. o potrzebie uruchomienia własnego (zakładowego) 

ujęcia w rejonie Tatyni, a także do zachowania przepływu nienaruszalnego rzeki Gunicy dla 

przekroju ujęcia przerzutu w ilości QN = 0,15 m3/s. 

 

Zrzut ścieków 

W obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zlokalizowane są 44 punkty zrzutu 

ścieków, w tym 15 punktów zrzutu ścieków do ziemi. 

Zrzucane są następujące rodzaje ścieków: 

 zrzuty ścieków komunalnych do wód powierzchniowych – 18 punktów (w tym 10 

punktów zrzutu ścieków bytowych oraz 3 punkty zrzutu ścieków bytowo-

opadowych),  
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 zrzuty ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych – 11 punktów (w tym 1 

punkt zrzutu ścieków chłodniczych, 1 punkt zrzutu odcieków ze składowisk), 

 zrzuty ścieków komunalnych do ziemi – 14 punktów (w tym 13 punktów zrzutu 

ścieków bytowych oraz 1 punkt zrzutu ścieków bytowo-opadowych), 

 zrzuty ścieków przemysłowych do ziemi – 1 punkt 

 

Lokalizację punktów zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych (bez zrzutów 

ścieków do ziemi) przedstawiono na rysunku 23. 

Rozpiętość wielkości zrzucanych ścieków jest bardzo duża. Największa ilość zrzucanych 

ścieków (zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi) dotyczy komunalnej 

oczyszczalni ścieków – ZCh „Police” (nr obiektu 10380110) – dopuszczalny średni dobowy 

zrzut ścieków Qdśr w ilości 167 000 m3/d, tj. 1,93 m3/s. 

 

8.2. Użytkowanie zasobów wód podziemnych 

 

Ujęcia wód podziemnych stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. W 2010 r. wielkość poborów rzeczywistych z ujęć zlokalizowanych 

w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10), po uwzględnieniu podziału 

poborów wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w pobliżu działu wodnego, wyniosła 

28 853 m3/d, tj. 10 531 339 m3/rok. 

Strukturę użytkowania wód podziemnych w latach 2008 – 2010, w podziale na trzy 

kategorie, przedstawiono w tabeli 13 i 14 oraz na rysunku 21. 

 

 

Tabela 13. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w latach 2008 – 2010 w podziale na kategorie użytkowania  

Kategorie 

użytkowania 

Pobór rzeczywisty rejestrowany  

2008 2009 2010 

m3/rok % m3/rok % m3/rok % 

Zaopatrzenie 

ludności 
7 029 694,81 75,8 6 206 374,29 75,5 8 115 544,33 76,2 

Przemysł spożywczy 

i farmaceutyczny 
423 210,07 4,5 350 800,03 4,3 552 090,91 5,2 

Inne 1 824 639,02 19,7 1 664 983,96 20,2 1 988 452,56 18,7 

Suma 9 277 543,90 100 8 222 158,28 100 10 656 087,8 100 
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Tabela 14. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w latach 2008 – 2010 w podziale na kategorie użytkowania 

z uwzględnieniem ujęć zlokalizowanych w strefie wododziałowej 

Kategorie 

użytkowania 

Pobór rzeczywisty rejestrowany  

2008 2009 2010 

m3/rok % m3/rok % m3/rok % 

Zaopatrzenie 

ludności 
6 967 778,91 76,0 6 146 474,09 76,0 8 032 708,33 76,3 

Przemysł spożywczy 

i farmaceutyczny 
423 210,07 4,6 350 800,03 4,3 552 090,91 5,2 

Inne 1 778 677,82 19,4 1 592 435,16 19,7 1 946 539,76 18,5 

Suma 9 169 666,8 100 8 089 709,28 100 10 531 339,0 100 

 

 

 

Ryc 21. Struktura użytkowania wód podziemnych w regionie bilansowym w 2010 r. 

 
Większość ujęć wód podziemnych jest zlokalizowanych w południowej i środkowej 

części regionu bilansowego, w gminach: Police, m. Szczecin, Dobra Szczecińska (w rejonach 

wodno-gospodarczych B i C1).  

 

Szczegółowy podział wielkości poborów wód w poszczególnych wydzielonych 

rejonach wodno-gospodarczych  przedstawiono w rozdziale 9.4.5. 
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9. Bilans wodno-gospodarczy dla Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry    

 

9.1. Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych zlewni Gunicy 

 

9.1.1. Opis modelu bilansowego wód powierzchniowych 

 

Aplikacja komputerowa (model bilansu wód powierzchniowych) została wykonana na 

bazie programu MS Excel w języku Visual Basic for Applications (VBA). 

Aplikacja do bilansu wód powierzchniowych umożliwia m.in.: 

 dodawanie nowych użytkowników, 

 usuwanie istniejących użytkowników, 

 zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

 symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy 

i jakościowy wód powierzchniowych w zlewni, 

 obliczanie wartości przepływów nienaruszalnych 4 metodami z możliwością 

korygowania wartości przepływów poprzez zastosowanie współczynnika, 

 przeprowadzenie obliczeń bilansowych dla dowolnego przyjętego stanu 

gospodarowania wodą z uwzględnieniem zmian warunków meteorologicznych (stawy 

karpiowe), a także odcinkową korektą przepływu nienaruszalnego (stawy 

przepływowe) oraz z uwzględnieniem retencji wód w zbiorniku Żurawie, 

 przeprowadzenie obliczeń bilansowych dla dowolnego przyjętego stanu 

gospodarowania wodą w zlewni w warunkach prognozowanych zmian klimatycznych, 

 zmianę stężeń BZT5, Nog, Pog w przekrojach bilansowych zlewni będących punktami 

monitoringu jakości wód, 

 sporządzenie wykresów przepływów gwarantowanych, przepływów nienaruszalnych, 

gwarantowanych zasobów zwrotnych i bezzwrotnych, stężeń i ładunków 

zanieczyszczeń, chłonności rzeki (wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń), 

 tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

w zlewni. 

 

Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w załączonym do Aplikacji dokumencie – Instrukcja 

aplikacji bilansowych. 
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9.1.2. Przyjęte założenia 

 

Przepływy obliczeniowe 

Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej 

Odry został wykonany z krokiem dekadowym na podstawie danych o przepływach 

z wielolecia 1983 – 1999 w przekroju wodowskazowym Tatynia na rzece Gunicy. 

 

Wielkości przepływów dekadowych w przekroju wodowskazowym przedstawiono 

w załączniku nr 1. Wielkości przepływów dekadowych Qi w przekrojach innych niż przekrój 

wodowskazowy obliczono wg następującej formuły: 

 
gdzie: 

QiWT – wielkość przepływu w przekroju wodowskazowym Tatynia w dekadzie i [m3/s],  

AWT – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Tatynia – 

AWT=210,9 [km2], 

A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym. 

Uwaga: Przeliczone wartości przepływów dekadowych w przekrojach sąsiednich do 

przekroju wodowskazowego charakteryzują się dużą dokładnością obliczeniową. Przeliczone 

wartości przepływów dekadowych w przekrojach innych, zwłaszcza w odcinku źródłowym 

rzeki Gunicy oraz na jej dopływowych, mogą być obarczone błędem. 

 

Po zapoznaniu się z częściowymi wynikami pracy „Wpływ zmian klimatu na 

środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski 

dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego), które są w trakcie 

opracowywania przez IMGW-PIB, nie przewiduje się znaczących zmian klimatycznych 

w zlewni Gunicy. Mimo to, w aplikacji dla bilansu wodno-gospodarczego zlewni Gunicy, 

z uwagi na hipotetyczną możliwość zaistnienia takich zmian, wprowadzono dodatkową 

funkcjonalność umożliwiającą uwzględnienie zmiany wielkości zasobów wodnych w zlewni. 

Bilans wodno-gospodarczy oparty jest na 17-to letnim ciągu historycznym danych 

wodowskazowych. Aplikacja dla opracowania bilansu posiada funkcję korygującą te zasoby. 

Korekta zasobów powinna być oparta o udowodnione analizami zmiany klimatyczne. 

 

 

Użytkownicy wód powierzchniowych 

Analizując użytkowników uwzględniano pobory i zrzuty użytkowników wynikające 

z uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych (wielkość poboru i zrzutu oraz lokalizację) oraz 

zależności pomiędzy nimi. Wielkości te porównywane są (zgodnie z zasadami bilansu 
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dynamicznego) z dekadowymi przepływami rozpatrywanego cieku. Dla użytkowników, którzy 

nie mają ważnego pozwolenia wodnoprawnego uwzględniono w bilansie wielkości 

rzeczywiste (najwyższe zanotowane). 

W związku z ryzykiem popełnienia błędu obliczeniowego (zgodnie z uwagą 

w rozdziale Przepływy obliczeniowe) przy przenoszeniu wartości przepływów obliczeniowych 

na przekroje bilansowe o małej powierzchni zlewni (dopływy Gunicy) zdecydowano 

o lokalizacji użytkowników dopływów w ujściowym odcinku tych dopływów. Taka lokalizacja 

prawdopodobnie poprawia wyniki bilansu, nie zmienia jednak charakterystyki globalnej całej 

zlewni. Wobec dostępności danych w chwili opracowywania bilansu, nie istnieją obecnie 

lepsze sposoby bilansowania zasobów na dopływach. Zatem tak skonstruowany bilans należy 

uznać za właściwy i stanowiący podstawę do szacowania zasobów rzeki Gunicy. 

Pozostałych użytkowników zlokalizowano w miejscach rzeczywistych poborów i zrzutów. 

Dodatkowo, w aplikacji uwzględniono zależność poboru wody przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie (km rzeki Gunicy 13,620) od wielkości 

zasobów wodnych w przekroju poboru przez Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (km rzeki 

Gunicy 5,429). W przypadku braku wystarczających zasobów dla Zakładów Chemicznych 

Police" S.A. następuje ograniczenie poborów przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Szczecinie – zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

Zestawienie użytkowników wód powierzchniowych zawiera załącznik nr 4. 
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Ryc 22. Lokalizacja ujęć wód powierzchniowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 
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Ryc 23. Lokalizacja punktów zrzutu ścieków w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 
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Zbiornik Żurawie 

W aplikacji komputerowej uwzględniono współpracę zbiornika Żurawie z jeziorem 

Świdwie, którego zadaniem jest uzupełnianie zasobów wodnych jeziora Świdwie w okresie 

letnich niżówek. 

Zbiornik Żurawie, o pojemności retencyjnej (użytecznej) 342 500 m3 (uwaga: 

w pozwoleniu wodnoprawnym mylnie określono pojemność użyteczną zbiornika na 

poziomie 368 m3) jest napełniany okresowo (od marca do czerwca) przy pomocy pompowni 

odwadniającej Rzędziny (w aplikacji opisano pompownię jako przerzut wody). Wydatek 

maksymalny pompowni wynosi 0,666 m3/s.  

W okresie od lipca do sierpnia zbiornik zasila jezioro Świdwie poprzez sukcesywny 

zrzut wód z warstwy użytecznej. 

W okresie jesienno – zimowym (od września do lutego ) zbiornik pozostaje pusty. 

Pompownia Rzędziny odwadnia tereny rolne o pow. 12,440 km2, leżące w zlewni jez. 

Świdwie, zmniejszając jego zasoby w okresie III – VI. Średni przerzut pompownią Rzędziny do 

zb. Żurawie ok. 0,030 m3/s. 

 

 

Zmienność zapotrzebowania na wodę związana ze zmianą warunków 

meteorologicznych 

Z uwagi na zmienność warunków meteorologicznych (zwłaszcza zmienny czas 

spływów pozimowych napełniających stawy) w aplikacji dla bilansu wodno-gospodarczego 

zlewni Gunicy wprowadzono funkcję napełniania stawów w okresie rzeczywistych 

podwyższonych w okresie wiosennym spływów oraz przenoszenia powstałych w trakcie 

eksploatacji stawów deficytów (niepełne napełnienie, wzmożone parowanie, wzmożona 

infiltracja, awaria) na okresy (dekady) późniejsze w roku hodowlanym stawów. 

 

Przekroje bilansowe 

Wybrane do obliczeń przekroje bilansowe wynikają z analizy struktury sieci rzecznej, 

lokalizacji punktów poboru wody i zrzutów ścieków, położenia wodowskazów i punktów 

monitoringu jakościowego oraz oddziaływania obiektów hydrotechnicznych. 

Przekroje bilansowe są zlokalizowane na rzece Gunicy (24 przekroje) oraz na jej 

dopływach – Struga Żurawia, Mała Gunica, Rów Wołczkowski oraz Dopływ z polderu 

Jasienica I (4 przekroje).  

Zestawienie wszystkich przekrojów bilansowych w zlewni Gunicy zawarto w poniższej 

tabeli. 
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Tabela 15. Zestawienie przekrojów bilansowych w zlewni Gunicy  

Nazwa rzeki 
Kilometr 

cieku 
Powierzchnia 

zlewni 
Nazwa przekroju bilansowego 

Gunica 22,404 9,096 źródło 

Gunica 21,997 9,154 powyżej jeziora bez nazwy 

Gunica 21,616 9,895 poniżej jeziora bez nazwy 

Gunica 19,360 26,891 powyżej Strugi Żurawiej 

Gunica 19,360 47,582 poniżej Strugi Żurawiej 

Gunica 18,700 47,818 powyżej jeziora Świdwie 

Gunica 17,752 55,563 poniżej jeziora Świdwie 

Gunica 17,595 55,583 
Strażnica ornitologów - Ośrodek Muzealno - 
Dydaktyczny "Świdwie" (10380171) 

Gunica 17,465 59,955 
Budynek administracyjno - szkoleniowy - 
Nadleśnictwo Trzebież (10380174) 

Gunica 16,230 63,194 powyżej Małej Gunicy 

Gunica 16,230 107,550 poniżej Małej Gunicy 

Gunica 14,658 109,760 powyżej Rowu Wołczkowskiego 

Gunica 14,658 160,922 poniżej Rowu Wołczkowskiego 

Gunica 13,620 172,798 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Szczecinie (kod obiektu 1003003) 

Gunica 10,518 195,100 Nadlleśnictwo Trzebież (1003004) 

Gunica 10,311 197,219 
Klub NOVUM Sp. z o.o. Ryszard Dziwulski (10380118), 
Szkoła Podstawowa Tarnowo (10380123) 

Gunica 6,700 210,876 Wodowskaz Tatynia 

Gunica 5,429 215,961 Zakłady Chemiczne "Police" S.A (1003001) 

Gunica 2,721 227,546 Punkt monitoringu Gunica - ujście (m. Jasienica) 

Gunica 1,665 227,869 powyżej Dopływu z polderu Jasienica I 

Gunica 1,665 235,582 poniżej Dopływu z polderu Jasienica I 

Gunica 0,439 239,648 
Messer Polska Sp. z o.o. Chorzów Oddział Szczecin 
(10380540) 

Gunica 0,438 239,651 
komunalna oczyszczalnia ścieków - ZCh "Police" 
(10380110) 

Gunica 0,000 239,927 ujście 

Struga Żurawia 19,360 20,691 ujście do Gunicy 

Mała Gunica 16,230 44,356 ujście do Gunicy 

Rów 
Wołczkowski 

14,658 51,162 ujście do Gunicy 

Dopływ z polderu 
Jasienica I 

1,665 7,713 ujście do Gunicy 

 

 

Przepływy naturalne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy, wynikające 

z przyrodniczych procesów zachodzących w jej obszarze 

 

Wielkości przepływów dekadowych naturalnych w przekroju bilansowym 

wodowskazowym przedstawiono w załączniku nr 1. Przeliczenie na inne przekroje bilansowe 
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w ramach aplikacji komputerowej odbywa się wg zasad określonych w rozdziale: Przepływy 

obliczeniowe. 

Wielkości przepływów naturalnych gwarantowanych w przekrojach bilansowych zlewni 

Gunicy, wynikające z przyrodniczych procesów zachodzących w jej obszarze zestawiono 

w załączniku nr 5. Wartości przepływów podano z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. 

Z uwagi na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stosowanie zaokrągleń do 2 

miejsc po przecinku. 

 

Przepływy nienaruszalne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy 

Przepływy nienaruszalne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy zostały 

wyznaczone czterema metodami: 

 Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k, 

 Metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego, 

 Metoda małopolska Stochlińskiego, 

 Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, z uwzględnieniem współ-

czynnika k dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

 

 

Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego 

 

Wielkości przepływu nienaruszalnego QN w przekrojach oblicza się zgodnie z metodyką H. 

Kostrzewy w oparciu o przepływ SNQ, typ hydrologiczny rzeki i powierzchnię zlewni.  

 

gdzie: 

QN – przepływ nienaruszalny [m3/s], 

k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki oraz powierzchni zlewni,  

SNQ – przepływ minimalny z wielolecia [m3/s]. 

 

Cała zlewnia Gunicy należy do typu nizinnego, powierzchnia zlewni jest mniejsza od 1000 

km2, zatem wartość współczynnika k = 1. 

Dla zlewni Gunicy przepływ nienaruszalny wg metody Kostrzewy dla kryterium 

hydrobiologicznego: 

QN = SNQ 
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Dla potrzeb niniejszego opracowania wyznaczono wartość przepływów nienaruszalnych 

w przekroju wodowskazowym Tatynia na rzece Gunicy w oparciu o wieloletnie ciągi wartości 

przepływów dobowych. 

Wielkość przepływu nienaruszalnego, w przekroju wodowskazowym Tatynia na rzece 

Gunicy, obliczony metodą Kostrzewy dla kryterium hydrobiologicznego wynosi 0,15 m3/s (dla 

całego roku hydrologicznego). 

 

Dla pozostałych przekrojów bilansowych w zlewni Gunicy wartości przepływów 

nienaruszalnych obliczono wg poniższej formuły, uwzględniającej wartości przepływów 

nienaruszalnych dla przekroju wodowskazowego (zależność liniowa): 

 
gdzie: 

QNWT – wielkość przepływu nienaruszalnego wyznaczona metodyką H. Kostrzewy w przekroju 

wodowskazowym Tatynia - QNWB =0,15 [m3/s],  

AWT – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Tatynia – 

AWT=210,9 [km2], 

A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym. 

 

Metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 
Przepływ nienaruszalny według kryterium rybacko-wędkarskiego określa się na podstawie 

analizy średnich niskich miesięcznych przepływów w poszczególnych fazach życia gatunków 

ryb typowych dla danego środowiska wodnego. 

Przepływ nienaruszalny według kryterium rybacko-wędkarskiego jest to przepływ, który 

zapewnia warunki przeżywalności dla dominujących gatunków ryb. 

 

Przepływ nienaruszalny w poszczególnych okresach jest określany wg wzorów: 
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gdzie: 
Qnh – przepływ nienaruszalny dla metody H. Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego 
dla okresu tarła, wzrostu i przezimowania ryb, 
XI, XII, ………………. – naturalny najniższy miesięczny przepływ z wielolecia w kolejnych 
miesiącach roku. 

 

Wielkości przepływów nienaruszalnych w przekroju wodowskazowym Tatynia na rzece 

Gunicy dla metody Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego wynoszą: 

miesiące X – XII – 0,22 m3/s 

miesiące I – II – 0,22 m3/s 

miesiące III – IX – 0,54 m3/s 

 

Dla pozostałych przekrojów bilansowych w zlewni wartości przepływów nienaruszalnych 

obliczono wg formuły przedstawionej przy opisie metody Kostrzewy wg kryterium 

hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k, uwzględniając wartości przepływów 

nienaruszalnych dla przekroju wodowskazowego według analizowanej metody (zależność 

liniowa). 

 

Metoda małopolska T. Stochlińskiego 

 

Opis zastosowania metody małopolskiej T. Stochlińskiego: 

 przepływ nienaruszalny Qnh m.mał. powinien być zmienny w ciągu roku i ustalany 

z uwzględnieniem najbardziej krytycznej fazy życia ryb (tarło) oraz okresów niskiego 

poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie (najwyższe temperatury), 

 w przypadku w/w faz krytycznych Qnh m.mał. jest sumą przepływu podstawowego 

(bazowego) i pomocniczego (szczególnego zwiększenia przepływu przy wykorzystaniu 

współczynnika pomocowego K). 

 

Wartość przepływu nienaruszalnego Qnh m.mał. wyznaczono na podstawie wzoru: 

 

 
 

gdzie: 

NNMQ – naturalny najniższy miesięczny przepływ z wielolecia, 

SNMQ – naturalny średni niski miesięczny przepływ z wielolecia, 
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m – miesiąc w roku, 

i – okres fazy życia ryb, 

K – współczynnik pomocowy. 

 

Zgodnie z propozycją T. Stochlińskiego współczynnik pomocowy K = 0,15. 

 

Przyjęto, że: 

 okres tarła przypada na okres od października do grudnia, 

 okres najbardziej zagrożony niską zawartością tlenu to lipiec i sierpień. 

 

Wielkości przepływów nienaruszalnych wg metody małopolskiej T. Stochlińskiego 

w przekroju wodowskazowym Tatynia na rzece Gunicy wynoszą:  

miesiąc XI – 0,32 m3/s 

miesiąc XII – 0,40 m3/s 

miesiąc I – 0,54 m3/s 

miesiąc II – 0,53 m3/s 

miesiąc III – 0,72 m3/s 

miesiąc IV – 0,58 m3/s 

miesiąc V – 0,33 m3/s 

miesiąc VI – 0,23 m3/s 

miesiąc VII – 0,18 m3/s 

miesiąc VIII – 0,15 m3/s 

miesiąc IX – 0,18 m3/s 

miesiąc X – 0,23 m3/s 

 

Dla pozostałych przekrojów bilansowych w zlewni wartości przepływów nienaruszalnych 

obliczono wg formuły przedstawionej przy opisie metody Kostrzewy wg kryterium 

hydrobiologicznego, ze stałym współczynnikiem k, uwzględniając wartości przepływów 

nienaruszalnych dla przekroju wodowskazowego według analizowanej metody (zależność 

liniowa). 
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Metoda Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, z uwzględnieniem współczynnika k 

dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 

Wielkości przepływu nienaruszalnego QN w przekrojach wg metody jw. oblicza się w oparciu 

o wzór: 

 

gdzie: 

QN – przepływ nienaruszalny [m3/s], 

SNQ – przepływ minimalny z wielolecia [m3/s], 

k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki, jako funkcja spływów jednostkowych przy 

przepływie średnim rocznym z wielolecia wg poniższej zależności opracowanej przez Mrozińskiego 

(2012): 

ceSSqbak sA 2)/*(5,0*)*(  

gdzie: 

SSq – spływ jednostkowy z wielolecia dla SSQ [dm3/s], 

 

SSQ -  przepływ średni z wielolecia [m3/s], 

A - powierzchni zlewni [km2], 

Parametry: a = 0,434; b = 0,0283; c = 0,653; s =700 

 

Obliczenie wielkości przepływu nienaruszalnego wg kryterium Kostrzewy z uwzględnieniem 

współczynnika k dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego dla przekroju 

Tatynia na rzece Gunicy: 

A = 210,9 km2 

SNQ = 0,15 m3/s 

SSQ = 0,64 m3/s 

SSq = 3,05 dm3/s/km2 

k = 1,18 

QN = 0,18 m3/s 

 

Dla innych przekrojów bilansowych w zlewni rzeki wartości SSQ i SNQ jako wyjściowych dla 

wyliczenia wartości przepływu nienaruszalnego oblicza się wg następującej formuły 

uwzględniającej wartości przepływów SSQ i SNQ dla przekroju wodowskazowego Tatynia 

(zależność liniowa). 
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Dla przekrojów bilansowych rzeki Gunicy: 

 
gdzie: 

QWT – wielkość przepływu SSQ lub SNQ w przekroju wodowskazowym Tatynia, 

AWT – powierzchnia zlewni w miejscu lokalizacji przekroju wodowskazowego Tatynia – 

AWT=210,9 [km2], 

A – powierzchnia zlewni w wybranym profilu bilansowym. 

Wartości przepływów średnich i nienaruszalnych dla wszystkich przekrojów bilansowych 

w zlewni Gunicy przedstawiono w załączniku nr 6. W załączniku podano wartości 

przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Z uwagi na dokładność danych 

wodowskazowych zaleca się stasowanie zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku. 

 

 

9.1.3. Ocena zasobów wód powierzchniowych wynikająca z bilansu ilościowego 

 

Poniżej przedstawiono wyniki bilansu ilościowego wód powierzchniowych dla wariantów 

podstawowych uwzględniających: 

 wartości przepływów nienaruszalnych metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobio-

logicznego, ze stałym współczynnikiem k = 1 oraz zmiennym współczynnikiem k (dla 

dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wg Mrozińskiego), 

 lokalizacje użytkowników wg wcześniej przyjętych założeń, 

 współpracę zbiornika Żurawie – pojemność użytkowa zbiornika 342 500 m3, przerzut 

wody do zbiornika Żurawie pompownią odwadniającą Rzędziny o wydatku max. 

0,666 m3/s, 

 teren odwadniany pompownią Rzędziny A = 12,44 km2 (zlewnia jez. Świdwie), 

 pobór wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacj Sp. z o. o. w Szczecinie pod 

warunkiem wystarczających zasobów dla Zakładów Chemicznych "Police" S.A. 

 

Wyniki bilansu wodno-gospodarczego: 

 Przepływ nienaruszalny zagwarantowany jest na poziomie: średnio 97%, minimalnie 

na poziomie 95% (dla k=1) oraz odpowiednio 95% i 92% (dla k zmiennego), 

 Największy deficyt występuje w przekroju: Zakłady Chemiczne "Police" S.A – 1 531 

m3/dobę; 76,1 % gwarancja poboru, 89,4% pokrycie potrzeb (k = 1) oraz 1 972 

m3/dobę; 72,7 % gwarancja poboru, 86,3% pokrycie potrzeb (k zmienne) 

 Wzrost przepływów w Gunicy w okresie VII – VIII w wyniku zrzutów ze zbiornika 

Żurawie – 0,032 m3/s (średnio w dekadzie) – dla k = 1 i k zmienne 
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 Spadek przepływów w Gunicy w rejonie jez. Świdwie w okresie III – VI, w wyniku 

pompowania wody do zb. Żurawie – 0,064 m3/s (średnio w dekadzie). 

 

 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy, 

o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100% 

 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy, 

o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100%, przedstawiono w załączniku nr 8. 

W załączniku podano wartości przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Z uwagi 

na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stosowanie zaokrągleń do 2 miejsc po 

przecinku. 

 

Analiza wyników bilansu: 

 Dla zlewni rzeki Gunicy praktycznie brak jest zasobów dyspozycyjnych zwrotnych na 

poziomie gwarancji 100 – 98%. 

 Dla zlewni rzeki Gunicy w przekroju wodowskazowym Tatynia zasoby dyspozycyjne 

zwrotne na poziomie: 

dla przepływu nienaruszalnego ze wsp. k = 1: 

- 95% wynoszą 0,04 m3/s, 

- 90% wynoszą 0,08 m3/s, 

- 80% wynoszą 0,15 m3/s, 

- 70% wynoszą 0,16 m3/s, 

- 60% wynoszą 0,22 m3/s, 

- 50% wynoszą 0,30 m3/s. 

dla przepływu nienaruszalnego ze wsp. k zmiennym: 

- 95% wynoszą 0,02 m3/s, 

- 90% wynoszą 0,06 m3/s, 

- 80% wynoszą 0,12 m3/s, 

- 70% wynoszą 0,16 m3/s, 

- 60% wynoszą 0,20 m3/s, 

- 50% wynoszą 0,28 m3/s. 

 

 

 

 

 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

73 
 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy, 

o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100% 

 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy, 

o gwarancjach występowania z zakresu 50% do 100%, przedstawiono w załączniku nr 9. 

W załączniku podano wartości przepływów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Z uwagi 

na dokładność danych wodowskazowych zaleca się stosowanie zaokrągleń do 2 miejsc po 

przecinku. 

 

W zlewni Gunicy, powyżej przekroju poboru wody przez Zakłady Chemiczne „Police” 

S.A., praktycznie brak jest zasobów bezzwrotnych. Spowodowane to jest znaczącymi 

poborami przez: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, 

 Zakłady Chemiczne "Police" S.A. 

 

 

9.2. Oszacowanie wpływu aktualnego stanu korzystania z zasobów wód 

powierzchniowych zlewni rzek: Bukowa, Łarpia, Myśliborka, Karpina i Karwia 

Struga 

 

Na podstawie wielkości przepływów w przekroju wodowskazowym Tatynia (analog) 

na rzece Gunicy (powierzchni zlewni zamknięta wodowskazem A = 210,88 km2; SNQ = 0,153 

m3/s; SSQ = 0,642 m3/s) określono wielkości przepływów dla zlewni rzek: Bukowa, Łarpia, 

Karpina, Karwia Struga i Myśliborka. 

 

Bukowa – lewy dopływ Odry o długości 12,9 km. Płynie przez wschodnią część Wału 

Stobniańskiego i Dolinę Dolnej Odry. Rzeka wypływa z podmokłego terenu w miejscowości 

Bezrzecze (obszar gminy Dobra) i uchodzi do Odry Zachodniej. 

W zlewni Bukowa (powierzchnia A = 70,6 km2; SNQ = 0,051 m3/s; SSQ = 0,215 m3/s) 

w 2010 r. brak jest poborów wód powierzchniowych (decyzja na pobór wody do celów 

stawów karpiowych wygasła w 2007 r.), występuje pięć zrzutów ścieków komunalnych, 

o łącznej wartości 2 438,77 m3/d (0,028 m3/s) oraz szesnastu użytkowników wód 

podziemnych, dla których sumaryczna wielkość poboru rzeczywistego w 2010 r. wyniosła 

2 373,52 m3/d (0,027 m3/s). Wielkość poborów rzeczywistych wód podziemnych w zlewni 

jest równoważona z wielkością zrzutów ścieków. Pod względem ilości zasobów wód 

powierzchniowych w zlewni nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_Stobnia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_Stobnia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Dolnej_Odry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrzecze_%28powiat_policki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Dobra_%28Szczeci%C5%84ska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra_Zachodnia
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Łarpia – ramię boczne rzeki Odry przy podwyższonych stanach wód, o długości 

5,8 km, w mieście Police. Wody Łarpi wraz z wodami Odry otaczają największą wyspę Polic – 

Polickie Łąki. Do Łarpi uchodzi Przęsocińska Struga. 

W zlewni własnej Łarpi (powierzchnia A = 29,9 km2) w 2010 r. brak jest poborów wód 

powierzchniowych, występują dwa pozwolenia wodnoprawne na zrzuty ścieków 

komunalnych (w tym jeden zrzut ścieków do ziemi; dla obu brak zrzutów w 2010 r.) oraz 

czterech użytkowników wód podziemnych, dla których sumaryczna wielkość poboru 

rzeczywistego w 2010 r. wyniosła 5 422,5 m3/d (0,0628 m3/s).  

Myśliborka (Myśliborska Struga) – ciek graniczny, o długości ok. 12,7 km, płynący 

w powiecie polickim, gminie Nowe Warpno i niemieckim landzie Meklemburgia-Pomorze 

Przednie (powiat Vorpommern-Greifswald). Z Jeziora Myśliborskiego Wielkiego płynie przez 

osadę Myślibórz Mały i wzdłuż granicy z Niemcami, lasy Puszczy Wkrzańskiej i podmokłe łąki, 

łęgi i bagna. Myśliborka wpada do Jeziora Nowowarpieńskiego. 

W zlewni Myśliborki (powierzchnia A = 48,6 km2; SNQ = 0,035 m3/s; SSQ = 0,148 m3/s) 

w 2010 r. brak jest poborów wód powierzchniowych i zrzutów ścieków, występuje tylko 

jeden użytkownik wód podziemnych, dla którego wielkość poboru rzeczywistego w 2010 r. 

wyniosła 1,18 m3/d. Aktualny stan korzystania z zasobów wód powierzchniowych zlewni 

rzeki Myśliborki nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

Karpina – ciek o długości 10,8 km, płynący przez Puszczę Wkrzańską w powiecie 

polickim. Wypływa z jeziora Karpino, wpada do Roztoki Odrzańskiej. 

W zlewni Karpiny (powierzchnia A = 39,9 km2; SNQ = 0,029 m3/s; SSQ = 0,122 m3/s) w 2010 r. 

brak jest poborów wód powierzchniowych i zrzutów ścieków, występuje tylko jeden 

użytkownik wód podziemnych, dla którego wielkość poboru rzeczywistego w 2010 r. 

wyniosła 5,75 m3/d. Aktualny stan korzystania z zasobów wód powierzchniowych zlewni 

rzeki Karpiny nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

Karwia Struga – ciek o długości 7,7 km, w powiecie polickim. Płynie przez Równinę 

Wkrzańską na obszarze Puszczy Wkrzańskiej. Wypływa na bagnach z Trzebierskich Lasów, 

wpada do Roztoki Odrzańskiej przy Struskich Bagnach, na południowy wschód od Trzebieży. 

W zlewni Karwia Struga (powierzchnia A = 18,6 km2; SNQ = 0,013 m3/s; SSQ = 0,057 m3/s) 

w 2010 r. występuje jeden pobór wód powierzchniowych na cel inny (pobór w ilości 

0,000212 m3/s w marcu i kwietniu), trzy zrzuty ścieków do ziemi (dwa zrzuty ścieków 

komunalnych i jeden zrzut ścieków przemysłowych) oraz trzech użytkowników wód 

podziemnych, dla których sumaryczna wielkość poboru rzeczywistego w 2010 r. wyniosła 

346,64 m3/d (0,00401 m3/s). Aktualny stan korzystania z zasobów wód powierzchniowych 

zlewni Karwia Struga nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rami%C4%99_boczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Police
http://pl.wikipedia.org/wiki/Police
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polickie_%C5%81%C4%85ki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prz%C4%99soci%C5%84ska_Struga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_%28hydrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_pa%C5%84stwowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_policki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Nowe_Warpno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meklemburgia-Pomorze_Przednie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meklemburgia-Pomorze_Przednie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Vorpommern-Greifswald
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_My%C5%9Bliborskie_Wielkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blib%C3%B3rz_Ma%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Wkrza%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Nowowarpie%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Wkrza%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpino_%28jezioro_w_powiecie_polickim%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztoka_Odrza%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_%28hydrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_policki
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Wkrza%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Wkrza%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Wkrza%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztoka_Odrza%C5%84ska
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9.3. Bilans jakościowy wód powierzchniowych zlewni Gunicy w zakresie BZT5, Nog, 

Pog 

 

9.3.1. Opis modelu jakościowego wód powierzchniowych 

Model jakościowy wód powierzchniowych stanowi integralną część modelu bilansu 

wód powierzchniowych, który został wykonany na bazie programu MS Excel w języku Visual 

Basic for Applications (VBA). Opis funkcji modelu, również w zakresie bilansu jakościowego 

przedstawiono w rozdziale 9.1.1.   

Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w załączonym do Aplikacji dokumencie – 

Instrukcja aplikacji bilansowych. 

 

 

9.3.2. Przyjęte założenia 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych wykonano zgodnie z założeniami dla 

jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi w Metodyce 

opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i z wód zlewni. Prezentacją 

graficzną dokonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych wskaźników 

zanieczyszczeń na długościach rzek. W analizie bilansowej zlewni nie uwzględnia się udziału 

ładunków zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych i rozproszonych, depozycji atmosferycznej 

itd., które to zgodnie z Metodyką są określane w bilansie wód powierzchniowych regionu 

wodnego. 

Ze względu na brak aktualniejszych pomiarów jakości wód powierzchniowych, bilans 

jakościowy wód powierzchniowych wykonano na danych z roku 2009.  

Jako stężenia miarodajne badanych w 2009 r. wskaźników zanieczyszczeń przyjęto 

wartość średnią, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 

2011 r. Nr 257, poz. 1545). 

Dla zlewni Gunicy zbudowano model bilansujący ładunki analizowanych 

zanieczyszczeń wzdłuż biegu rzeki Gunicy.  

Bilans ładunków ma charakter statyczny, bazuje na ustalonych w czasie danych wejścia, 

takich jak: 

 przepływy o gwarancji 90% dla wielolecia 1983-1999 (uwzględniono wielkość 

z wielolecia ze względu na brak pomiarów przepływów dla przekroju 

wodowskazowego Tatynia w 2009 r.); 

 stężenia miarodajne badanych w 2009 r. wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog, 

w przekrojach monitoringowych w wielkościach określonych jako średnia; 
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 stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków zgodne z danymi zawartymi 

w pozwoleniach wodnoprawnych; 

 stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog w ściekach przyjęto 

na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych; w przypadku braku danych 

w pozwoleniu przyjęto wielkości stężeń z Rozporządzenia. 

 

Za węzłowe przekroje bilansowe dla rzeki Gunicy przyjęto: 

 miejsca ujść istotnych dopływów, 

 miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

 przekrój wodowskazowy,  

 przekroje monitoringowe, 

 źródło oraz ujście Gunicy; 

 

Dla źródła rzeki Gunicy przyjęto poniższe wielkości stężeń wskaźników zanieczyszczeń, 

tożsame z obliczonymi wartościami średnimi stężeń zanieczyszczeń w Jez. Stolsko (tab. 16): 

 BZT5 = 4,25 mg/l  

 Nog = 1,79 mg/l  

 Pog = 0,11 mg/l  

W modelu bilansowym wprowadzono wszystkich istotnych użytkowników (pobory i zrzuty). 

 

Dla każdego przekroju bilansowego określono następujące wielkości: 

 ładunki zrzucanych ścieków w [g/s]; 

 stężenia zrzucanych ścieków w [mg/dm3]; 

 ładunki pobieranej wody w [g/s]; 

 stężenia pobieranej wody w [mg/dm3]; 

 przepływy naturalne o gwarancji 90% [m3/s]; 

 przepływy rzeczywiste o gwarancji 90% [m3/s]; 

 ładunki pseudonaturalne analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [g/s]; 

 ładunki rzeczywiste analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [g/s]; 

 stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [mg/dm3]; 

 chłonność rzeki Gunicy (jeżeli rzeka nie jest w stanie dobrym chłonność przyjmuje 

wartość równą zeru); 

 wymaganą wielkość redukcji ładunku (jeżeli rzeka jest w stanie dobrym wymagana 

wielkość redukcji ładunku przyjmuje wartość równą zeru). 
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Punkty monitoringowe 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych w zlewni Gunicy został wykonany dla roku 

2009. W 2009 r. przez WIOŚ został opróbowany tylko jeden punkt monitoringowy – Gunica, 

m. Jasienica.  

W 2009 r. były również prowadzone badania jakości wód na rzece Gunicy, przez 

Laboratorium Centrale, ul. Szczawiowa 15 w Szczecinie, na zlecenie Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. W tym roku pobrano próbki wody zaledwie 3 razy (dwa 

pomiary w marcu i jeden w październiku). Nie są to wystarczające dane do obliczenia 

wartości średnich stężeń. Poza tym analizy dla dwóch próbek nie zawierały danych dla azotu 

ogólnego, nie było także możliwe obliczenie tej wartości. Nie bez znaczenia pozostaje 

również fakt, że do analiz bilansowych należy korzystać z danych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Do przeprowadzenia analiz bilansowych wykorzystano dane dla Jez. Stolsko, które 

stanowi źródło rzeki Gunicy. Brak jest wyników pomiarów dla roku 2009, dlatego też wartość 

średnią obliczono z wielolecia 1993-2000.  

Punkty monitoringowe uwzględnione w bilansie jakościowym zaznaczono na ryc. 19. 

Wartości średnie stężeń BZT5, Nog, Pog, uwzględnione w bilansie zestawiono 

w poniższej tabeli. 

 

 

Tabela 16. Obliczenia stężeń w punktach pomiarowo-kontrolnych wg wartości średniej  

Nazwa PPK Km rzeki Data 
BZT5 

(mg O2/l) 
Nog 

(mg N/l) 
Pog 

(mg P/l) 

Gunica, m. Jasienica 2+721 

2009-01-07 2,40 2,708 0,200 

2009-02-04 3,60 3,310 0,220 

2009-03-04 4,60 5,031 0,170 

2009-04-01 2,80 3,223 0,160 

2009-05-06 4,20 1,850 0,180 

2009-06-03 2,20 2,237 0,160 

2009-07-01 2,60 1,793 0,200 

2009-08-05 2,20 1,723 0,160 

2009-09-02 2,00 1,109 0,200 

2009-10-07 2,00 1,452 0,150 

2009-11-04 2,10 2,162 0,150 

2009-12-02 1,00 2,916 0,140 

Gunica, m. Jasienica 2+721 wartość średnia 2,64 2,46 0,17 

Jez. Stolsko  

1993-03-29 5,40 2,300 0,050 

1993-06-23 4,50 2,490 0,080 

1993-09-13 2,50 2,100 0,070 

1993-11-02 1,90 1,760 0,040 

1994-03-21 3,50 2,300 0,100 

1994-06-27 4,90 2,100 0,220 

1994-08-29 2,00 1,400 0,060 

1994-11-14 3,20 1,600 0,090 

1995-02-27 3,80 1,300 0,060 
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1995-05-04 1,10 1,700 0,020 

1995-10-23 2,70 1,700 0,100 

1996-02-05 5,60 2,100 0,190 

1996-06-03 2,90 1,500 0,070 

1996-08-26 8,50 1,600 0,100 

1996-10-30 3,30 1,700 0,060 

1997-02-24 8,90 2,350 0,210 

1997-06-18 3,60 1,710 0,060 

1997-09-30 4,90 1,600 0,100 

1997-11-14 4,80 1,740 0,040 

1998-01-28 3,10 1,580 0,060 

1998-04-06 4,20 1,560 0,060 

1998-07-06 11,90 2,000 0,140 

1998-10-07 3,90 1,900 0,050 

1999-05-19 3,30 1,410 0,130 

1999-07-26 4,00 1,400 0,060 

1999-09-15 4,80 2,000 0,150 

1999-11-24 2,90 1,800 0,790 

2000-01-05 2,20 1,400 0,050 

2000-04-25 6,40 2,100 0,150 

2000-07-17 2,40 1,500 0,070 

2000-10-16 4,70 1,800 0,040 

Jez. Stolsko  wartość średnia 4,25 1,79 0,11 

 

 

 

 

Średnie z 2009 r. wartości stężeń BZT5, Nog, Pog w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Gunica, m. Jasienica nie przekraczają wartości granicznych dla I klasy jakości określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 

Średnie z wielolecia 1993-2000 wartości stężeń Nog i Pog w punkcie pomiarowo-

kontrolnym Jez. Stolsko nie przekraczają wartości granicznych dla I klasy jakości, wartości  

stężeń BZT5 – nie przekraczają wartości granicznej dla II klasy jakości. 

 

 

Przekroje bilansowe 
 

Analizy jakościowe były prowadzone we wszystkich 24 przekrojach bilansowych na 

rzece Gunicy. Zestawienie wszystkich przekrojów bilansowych w zlewni Gunicy zawarto 

w tabeli 15. 
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Stężenia i ładunki BZT5, Nog i Pog w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy 
 

Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych dla wartości średnich stężeń 

zmierzonych w punktach monitoringu (zestawienie obliczonych wartości stężeń i ładunków 

BZT5, Nog i Pog w poszczególnych przekrojach bilansowych) przedstawiono w załączniku 10. 

 

Chłonność rzeki w przekrojach bilansowych zlewni Gunicy w odniesieniu do stanu 

dobrego w przypadku, gdy stan aktualny jest lepszy od dobrego lub wymagana 

redukcja ładunków BZT5, Nog, Pog w tych przekrojach w przypadku przeciwnym 

 

Na całej długości rzeki Gunicy możliwe jest wprowadzenie dodatkowego ładunku 

w zakresie BZT5 i Nog, który nie spowoduje pogorszenia dobrego stanu wód. W zakresie Pog 

możliwe jest wprowadzenie dodatkowego ładunku w km 0,44 – 22,404, tj. od źródła rz. 

Gunicy do komunalnej oczyszczalni ścieków ZCh „Police”. Zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym wielkość dopuszczalna stężenia Pog w ściekach zrzucanych z komunalnej 

oczyszczalni ścieków - ZCh "Police" (km 0,44) wynosi 10 mg/l; przy czy wartość graniczna 

stanu dobrego – 0,4 mg/l. W związku z tym po zrzucie ścieków z komunalnej oczyszczalni 

ścieków ZCh „Police” następuje pogorszenie stanu wód. Pogorszenie stanu jest tylko 

teoretyczne (wartość graniczna przyjęta z pozwolenia wodnoprawnego) – obecnie 

komunalna oczyszczalnia ścieków – ZCh „Police” zrzuca znacznie mniejsze ładunki Pog. 

Zestawienie obliczonych wartości chłonności rzeki dla poszczególnych przekrojów 

bilansowych wraz z wykresami chłonności (dla wartości średnich stężeń zmierzonych 

w punktach monitoringu) przedstawiono w załączniku nr 10.  

 

9.3.3. Ocena wynikająca z bilansu jakościowego 

 

Wykonany w ramach niniejszego opracowania bilans jakościowy obejmował 

wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog. Badania monitoringowe potwierdzają, że wszystkie 

wyżej wymienione wskaźniki zanieczyszczeń mieszczą się w granicach stanu dobrego.  

Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie lub potencjale 

ekologicznym co najmniej dobrym nie może powodować zmiany stanu lub potencjału wód 

odbiornika do gorszego z powodu zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych. 

Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych wskazują odcinki cieków na 

na rzece Gunicy, na których następuje wzrost stężeń zanieczyszczeń. W zakresie BZT5 i Nog 

wzrost ten nie powoduje wyjścia ze stanu dobrego. 
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 Wyraźny wzrost stężeń BZT5 i Nog występuje na rzece Gunicy w km 14,658 (profil 

hydrochemiczny poniżej Rowu Wołczkowskiego) na skutek zrzutu ścieków z gminnej 

oczyszczalni ścieków POLDEK Polikowski Dionizy (zrzut do  Rowu Wołczkowskiego). 

Wyniki bilansu jakościowego wskazują również na wzrost stężeń wszystkich 

analizowanych wskaźników zanieczyszczeń po zrzucie ścieków z komunalnej oczyszczalni 

ścieków ZCh „Police”, w km 0,44. Bilans jakościowy wykazuje, że następuje pogorszenie 

stanu, poniżej stanu dobrego z uwagi na stężenia Pog. Nadmienić należy, że zrzut ścieków 

z ZCh „Police” znajduje się w zasięgu cofki od rzeki Odry (mieszanie się wód Gunicy i Odry). 

Jednoznaczna ocena jakości wód nie może zatem odnosić się tylko do wód rzeki Gunicy, 

której jakość w modelu oparto o pomiary w punkcie monitoringowym na Gunicy.  

Mieszanie się wód Gunicy i Odry jest zjawiskiem złożonym, którego nie obejmuje 

metodyka bilansów wodno-gospodarczych. Dla właściwej oceny zachodzących zjawisk 

wskazane jest przeprowadzenia dodatkowych badań modelowych w tym zakresie.  

Wpływ zrzutu z oczyszczalni ciąży na wodach rzeki Odry, dlatego nie zdecydowano się 

na wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z wód dla tego użytkownika, analizując bilans 

jakościowy rzeki Gunicy. Ograniczenia te być może będą konieczne do wprowadzenia po 

analizie bilansu jakościowego rzeki Odry. 

 

Wartości stężeń BZT5, Nog i Pog w punktach monitoringu wskazują, że rzeka Gunica  

znajduje się w stanie dobrym. W związku z tym nie ma podstaw dla wprowadzenia 

ograniczeń dla użytkowników wód w zlewni rzeki Gunicy. 

 

Wykresy stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń dla rzeki  Gunicy 

przedstawiono poniżej. 
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      Ryc 24. Wykresy stężeń zanieczyszczeń BZT5, Nog i Pog dla rzeki Gunicy 
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9.4. Bilans ilościowy wód podziemnych w regionie bilansowym Lewobrzeżna 

Zlewnia Dolnej Odry (10) oraz w wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych   

 

9.4.1. Opis modelu bilansu ilościowego wód podziemnych 

 

Model bilansu wód podziemnych został wykonany na bazie programu MS Excel 

w języku Visual Basic for Applications (VBA). 

Aplikacja do bilansu wód podziemnych umożliwia m.in.: 

 dodawanie nowych użytkowników, 

 usuwanie istniejących użytkowników, 

 zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

 symulowanie wpływu zmian w zakresie wielkości poborów wód podziemnych na stan 

rezerw lub deficytów zasobów dyspozycyjnych w regionie bilansowym Lewobrzeżna 

Zlewnia Dolnej Odry (10) oraz w wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych, 

 tworzenie tabelarycznych zestawień rezerw lub deficytów zasobów dyspozycyjnych 

wód podziemnych oraz stopnia wykorzystania tych zasobów w regionie bilansowym 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) oraz w wydzielonych rejonach wodno-

gospodarczych, 

 tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód podziemnych 

w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) oraz w wydzielonych 

rejonach wodno-gospodarczych, 

 obliczanie rezerw bądź deficytów zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) oraz w wydzielonych 

rejonach wodno-gospodarczych w kolejnych latach. 

 

Dodatkowo opracowano model bilansowy wód podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry. 

 
Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w załączonym do Aplikacji dokumencie – Instrukcja 

aplikacji bilansowych. 

 

 

9.4.2. Przyjęte założenia 

Bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych został przeprowadzony dla 

użytkowania wód podziemnych według: 

 rzeczywistego poboru wód podziemnych w latach: 2008, 2009 i 2010 r., 

 poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi. 
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W bilansie dla wód podziemnych uwzględniono informacje na temat wielkości 

poborów rejestrowanych. Pobór wód podziemnych, rzeczywisty i dopuszczalny 

pozwoleniami wodnoprawnymi, ustalono na podstawie materiałów dostarczonych przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Wpływ eksploatacji wód podziemnych na wielkość zasobów wód powierzchniowych 

uwzględniono poprzez wprowadzenie użytkowników umownych charakteryzujących 

zmniejszenie zasilania rzek wodami podziemnymi. Użytkowników tych wprowadzono 

w przekrojach zamykających zlewnie cząstkowe. Potrzeby wodne użytkownika umownego są 

równe bezzwrotnemu zużyciu wód podziemnych przez użytkowników zlokalizowanych 

w danej zlewni.  

 

Podział poboru pomiędzy podrejony wodno-gospodarcze uwzględniał położenie 

ujęcia i jego obszaru zasilania względem wododziałów hydrograficznych, stanowiących 

granice podrejonów. Obszar zasilania ujęcia wyznaczono umownym obszarem spływu wód 

podziemnych do ujęcia, bilansującym pobór ujęcia w warunkach średniej wieloletniej 

odnawialności zasobów wód podziemnych. 

 

Przekroczenie wododziału zlewni cząstkowej (rejonu wodno-gospodarczego) 

występuje w sytuacji gdy promień zastępczy Ros obszaru spływu wód do ujęcia o poborze U 

[m3/d] jest większy od odległości ujęcia od granicy zlewni cząstkowej Yuc [km]: 

 
 

Ros < Yuc [km] 

gdzie: 

im – średnia wieloletnia infiltracja miarodajna do użytkowego poziomu wodonośnego 

eksploatowanego przez ujęcie, ustalona jako średnia w zlewni obejmującej ujęcie, [m3/d∙km2], 

U – pobór wód podziemny średni według stanu, dla którego przeprowadzany jest bilans wodno-

gospodarczy (U = Ua – stan aktualny – 2010 r.), [m3/d]. 

 

Podziału poboru U z ujęcia zlokalizowanego w strefie wododziałowej dokonano 

proporcjonalnie do podziału obszaru spływu wód OSu do ujęcia pomiędzy rejony wodno-

gospodarcze (PW-G).  
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Ryc 25. Szkic poglądowy do podziału poboru U ujęcia o obszarze spływu wód podziemnych OSu obejmującym 

fragmenty rejonu wodno-gospodarczego PW-G1 (OSu(PW-G1)) i PW-G2 (OSu(PW-G2)). 

 

W aplikacji komputerowej założono stałe wielkości zasobów dyspozycyjnych dla 

sześciu rejonów wodno-gospodarczych. Wielkość zasobów dyspozycyjnych dla poziomu 

wodonośnego czwartorzędowego i górnokredowego określono na podstawie Dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolna Odra, woj. szczecińskie, opracowanej przez Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, 

oddział w Poznaniu w 1998 r. 

 

 

 

9.4.3. Podział regionu bilansowego Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) na 

rejony wodno-gospodarcze 

Region bilansowy Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) (obszar bilansowy S-V), 

o powierzchni 629,9 km2 został podzielony na sześć rejonów wodno-gospodarczych: A1, A2, 

B, C1, C2 i D. Trzy z nich, tj. A2, D i C2 tworzą region wodny Ücker.  
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Ryc 26. Podział regionu bilansowego Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) na rejony wodno-gospodarcze 

 

W oparciu o podział hydrograficzny Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (Atlas podziału 

hydrograficznego Polski, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski), uwzględniając warunki 

hydrogeologiczne (Mapy Hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000, Dokumentacja 

hydrogeologiczna), a także położenie przekroju wodowskazowego IMGW (Tatynia na rzece 

Gunicy) w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) wydzielono sześć 

rejonów wodno-gospodarczych, które stanowią podstawę do dystrybucji zasobów wód 

podziemnych w tym obszarze.  
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Rejon wodno-gospodarczy A1 obejmuje północą część zlewni – zlewnię Zalewu 

Szczecińskiego. Poziomami użytkowymi w tym rejonie są: poziom wód gruntowych oraz 

poziom górnokredowy. Wielkość poborów rzeczywistych wód podziemnych stanowi tu ok. 

2% wszystkich poborów w regionie bilansowym (627 m3/d). Ze względu na miąższość 

osadów wodonośnych, niekorzystne parametry hydrogeologiczne (w tym przewodność 

mniejszą od 10 m2/h), zagrożenie jakościowe wód od strony Zalewu i ascenzji wód 

zasolonych (ascenzja – wznoszący ruch wody podziemnej pod wpływem różnicy ciśnień 

hydrostatycznych), w tym obszarze możliwa jest jedynie budowa rozproszonych ujęć wód 

podziemnych o wydatkach poniżej 100 m3/h.  

Rejon wodno-gospodarczy B obejmuje środkową część zlewni – zlewnię Gunicy. 

W tym rejonie występują trzy poziomy wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, 

a głównymi poziomami użytkowymi są: poziom międzyglinowy górny i międzyglinowy dolny.  

W rejonie ma miejsce duża eksploatacja wód podziemnych przez ujęcie rejonu Polic (m.in. 

użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach – komunalne ujęcie wody 

„Grzybowa”; wiejskie ujęcie wody w Tanowie), Dobrej Szczecińskiej (m.in. użytkownik: 

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie – wiejskie ujęcie wody w Grzepnicy, 

wiejskie ujęcie wody w Skarbimierzyce) i m. Szczecin (m.in. użytkownik: Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie – komunalne ujęcie wody „Pilchowo”, „Skolwin”). 

Wielkość poborów rzeczywistych wód podziemnych w tym rejonie stanowi ok. 68% 

wszystkich poborów w regionie bilansowym (19 596 m3/d). W rejonie występują liczne 

budowle piętrzące (jazy, zastawki, przepusty) oraz mała elektrownia wodna na rzece Gunicy.  

Rejon wodno-gospodarczy C1 obejmuje południową część zlewni – Zlewnię Odry 

Zachodniej. Głównymi poziomami użytkowymi wód podziemnych rejonu są poziomy 

międzyglinowe czwartorzędu oraz lokalnie w dolinie Odry – poziom gruntowy. Główna baza 

drenażu poziomów znajduje się w dolinie Odry. Wody podziemne tego rejonu są intensywnie 

eksploatowane przez ujęcia komunalne i przemysłowe m. Szczecin (użytkownikami są m.in. 

Carlsberg Polska S.A. Oddział Browar Bosman w  Szczecinie (obiekt: Browar Bosman), Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie czy Szczecińska Stocznia Remontowa 

„Gryfia” S.A. w Szczecinie). Obecnie wielkość poboru wód podziemnych dla zaopatrzenia 

ludności jest zmniejszona, ze względu na korzystanie z wód powierzchniowych jez. Miedwie 

dla zaopatrzenia mieszkańców m. Szczecina. Wielkość poborów rzeczywistych wód 

podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym C1 stanowi ok. 30% wszystkich poborów 

w regionie bilansowym (8 613 m3/d).  

Dodatkowo wydzielono rejon wodno-gospodarczy Ücker składający się z trzech części 

– A2, D i C2. Aktualnie pobór wód podziemnych ma miejsce tylko w południowej części – C2. 

Zlokalizowane jest to jedno ujęcie, dla którego rzeczywisty pobór wód podziemnych w roku 

2010 wynosił 16,5 m3/d. 
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9.4.4. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w regionie bilansowym 

i wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych 

 

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia 

Dolnej Odry (10) oraz wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych określono dla dwóch 

poziomów wodonośnych: czwartorzędowego i górnokredowego, zgodnie z Dokumentacją 

hydrogeologiczną (zasięg poziomów wodonośnych zaznaczono na rysunku nr 6).   

Wielkości zasobów dyspozycyjnych w dodatkowo wydzielonych rejonach wodno-

gospodarczych A2, D i C2 oszacowano na podstawie zawartej w dokumentacji 

hydrogeologicznej informacji nt. zasobów dyspozycyjnych w trzech wydzielonych obszarach 

bilansowych (wielkości zasobów dyspozycyjnych wg dokumentacji hydrogeologicznej 

przedstawiono w rozdz. 4.2).  

 

Tabela 17. Zestawienie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonach wodno-

gospodarczych   

Rejon wodno-gospodarczy 
Zasoby dyspozycyjne 

[m
3
/d] 

nazwa symbol 
powierzchnia 

A [km
2
] 

Q Cr3 

Zlewnia Zalewu 

Szczecińskiego 
A1 166,5 15 170 4 490 

Gunica B 272,4 59 910 - 

Odra (zlewnia 

bezpośrednia) 
C1 176,3 43 910 - 

Ücker 

A2 7,2 850 - 

D 0,7 150 - 

C2 6,8 1690 - 

Region bilansowy S-V 629,9 121 680 4 490 

Objaśnienia: Q – czwartorzęd, Cr3 – kreda górna 
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Ryc 27. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych 
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9.4.5. Pobór wód podziemnych  

 

Uwzględniając lokalizację ujęć wód podziemnych (załącznik nr 11) oraz zasięgi 

wydzielonych rejonów wodno-gospodarczych zsumowano wielkość poboru rzeczywistego 

UA w 2010 r. oraz średni dobowy pobór dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi UPS. 

Pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w strefie wododziałowej został podzielony 

proporcjonalnie do podziału jego obszaru zasilania pomiędzy sąsiadujące regiony bilansowe / 

rejony wodno-gospodarcze. 

 

W regionie bilansowym znajdują się cztery ujęcia wód podziemnych, dla których 

dokonano podziału poboru między rejonem wodno-gospodarczym A1 – Gunica, a rejonem 

wodno-gospodarczym C1 – Odra (zlewnia bezpośrednia). 

 

Sumaryczny pobór wód podziemnych UA oraz UPS z ujęć zlokalizowanych w poszczególnych 

rejonach wodno-gospodarczych przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

Tabela 18. Zestawienie sumarycznego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych   

Rejon wodno-gospodarczy 
Pobór rzeczywisty UA 

z ujęć w 2010 r. 

Średni dobowy pobór 

dopuszczalny w pozwoleniu 

wodnoprawnym UPS 

Nazwa symbol 
powierzchnia 

A [km
2
] 

m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s 

Zlewnia Zalewu 

Szczecińskiego 
A1 166,5 627,3 0,0073 1 385,6 0,0160 

Gunica B 272,4 19 596,3 0,2268 30 623,3 0,3544 

Odra (zlewnia 

bezpośrednia) 
C1 176,3 8 954,7 0,1036 30 998,1 0,3588 

Ücker 

A2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

C2 6,8 16,5 0,0002 0,0 0,0 

Region bilansowy S-V 629,9 29 195 0,3379 63 007 0,7292 

 

 

Największy rzeczywisty pobór wód podziemnych występuje w rejonie wodno-

gospodarczym Gunica (43% powierzchni regionu bilansowego). Rzeczywisty pobór wód 

podziemnych UA = 19 596 m3/d (tj. 0,2268 m3/s), co stanowi 67% poboru całkowitego 

w regionie bilansowym. 
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Ryc 28. Lokalizacja ujęć wód podziemnych w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) 

wraz z obszarami spływu wód podziemnych 
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Tabela 19. Zestawienie ujęć wód podziemnych, w których dokonano podziału poboru 

Lp. 
Indywidualny 
kod obiektu 

(IKO) 
Gmina Miejscowość Obiekt Użytkownik Podział poboru 

1 10310001 
Dobra 

Szczecińska 
Bezrzecze 

wiejskie ujęcie 
wody 

Wodociągi 
Zachodniopomorskie 

Sp. z o. o. w Goleniowie 

0,5 U C1 
0,5 U B 

2 10310030 
Dobra 

Szczecińska 
Skarbimierzyce 

wiejskie ujęcie 
wody 

Wodociągi 
Zachodniopomorskie 

Sp. z o. o. w Goleniowie 

0,6 U B 
0,4 U C 

3 10310126 Szczecin Szczecin 

komunalne 
ujęcie wody 

"Pilchowo" ul. 
Wodociągowa 

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Szczecinie 

0,8 U B 
0,2 U C 

4 10310127 Szczecin Szczecin 

komunalne 
ujęcie wody 
"Arkonka" ul. 

Międzyparkowa 

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Szczecinie 

0,95 U C1 
0,05 U B 

 

 

 

9.4.6. Wpływ poboru wód podziemnych na wody powierzchniowe  

 

Zaznacza się wpływ eksploatacji wód podziemnych na wielkość zasobów wód 

powierzchniowych. Uwzględniono go w bilansie ilościowym wód powierzchniowych poprzez 

wprowadzenie użytkowników umownych charakteryzujących zmniejszenie zasilania rzek 

wodami podziemnymi.  

Użytkowników pobierających wodę z warstwy wodonośnej będącej w bezpośrednim 

związku z wodami powierzchniowymi wprowadzono w trzech przekrojach: 

1) ujście rzeki Małej Gunicy do rzeki Gunicy – 0,0001 m3/s, 

2) ujście Rowu Wołczkowskiego do rzeki Gunicy – 0,0072 m3/s, 

3) ujście Gunicy – 0,0088 m3/s. 

  

W przekroju ujście rzeki Małej Gunicy do rzeki Gunicy uwzględniono wielkości 

poborów rzeczywistych wód podziemnych z 3 obiektów: Osada Leśna (IKO 10310085), Osada 

Leśna Poddymin (IKO 10310086) oraz ośrodek szkoleniowy (IKO 10310122), których 

użytkownikiem jest Nadleśnictwo Trzebież. Dla tego użytkownika nie są wymagane 

pozwolenia wodnoprawne (pobór poniżej 5 m3/d). Rzeczywisty pobór wód podziemnych jest 

niewielki, wynosi zaledwie 0,0001 m3/s. 

W przekroju ujście Rowu Wołczkowskiego do rzeki Gunicy uwzględniono trzech 

użytkowników wód podziemnych: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie 

(IKO 10310013; obiekt: wiejskie ujęcie wody w m. Grzepnica),  Zakład Wodociągów 
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i Kanalizacji w Policach (IKO 10310121; obiekt: wiejskie ujęcie wody w m. Węgornik) oraz 

Jednostka Wojskowa nr 2492 w Szczecinie (IKO 10310181; obiekt: Strzelnica Wołczkowo- 

Kompleks Wojskowy nr 1916 w Szczecinie). Rzeczywisty pobór wód podziemnych wynosi 

0,0072 m3/s. 

W przekroju ujście Gunicy uwzględniono dwóch użytkowników: Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Policach (IKO 10310103; obiekt: wiejskie ujęcie wody w m. Tanowo) oraz 

Waleria i Władysław Świnder (IKO 10310104; obiekt: Wynajem Obiektów Gospodarczych 

w m. Tanowo). Rzeczywisty pobór wód podziemnych wynosi 0,0088 m3/s. 

Umowni użytkownicy wód powierzchniowych w zlewni Gunicy pobierają 

UA = 0,0161 m3/s, co stanowi 2,2% średniego wieloletniego przepływu Gunicy 

SQ = 0,73 m3/s i 9,2% średniego niskiego przepływu SNQ = 0,174 m3/s. Jako umownych 

użytkowników wód powierzchniowych uwzględniono tylko tych użytkowników wód 

podziemnych, którzy pobierają wodę z warstwy wodonośnej będącej w bezpośrednim 

związku z wodami powierzchniowymi.  

Zestawienie użytkowników umownych wód powierzchniowych zawarto w załączniku 

nr 4. 

W sytuacji zwiększenia poboru wód podziemnych z warstw wodonośnych będących 

w bezpośrednim związku z wodami powierzchniowymi, w bilansie ilościowym wód 

powierzchniowych należy uwzględnić dodatkowych użytkowników, co wpłynie niekorzystnie 

na wielkość zasobów wód powierzchniowych. 

 

 

9.4.7. Ocena wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych   

 
 

Bilans dla poboru rzeczywistego z ujęć wód podziemnych według stanu na 2010 r. 
 

Aktualny stan rezerw zasobów wód podziemnych RZD w regionie bilansowym 

i wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych określono przez porównanie zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych ZD z poborem rzeczywistym wód podziemnych UA 

w 2010 r. 

 

RZDUA = ZD – UA [m3/d] 
 

Wyniki bilansu wodno-gospodarczego zestawiono w tabeli 20.  

 

Bilans dla poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi 
 

Stan rezerw zasobów wód podziemnych RZD w regionie bilansowym i wydzielonych 

rejonach wodno-gospodarczych określono przez porównanie zasobów dyspozycyjnych wód 
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podziemnych ZD ze średnim dobowym poborem dopuszczalnym w pozwoleniu 

wodnoprawnym UPS. 

 

RZDUPS = ZD – UPS [m3/d] 

 

Wyniki bilansu wodno-gospodarczego zestawiono w tabeli 20. W regionie 

bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) występują rezerwy zasobów 

dyspozycyjnych. Wielkości rezerw zasobów dyspozycyjnych w rejonach wodno-

gospodarczych są zróżnicowane. 

Bilans wodno-gospodarczy dla wielkości poboru dopuszczalnego pozwoleniami 

wodnoprawnymi opracowano w oparciu o wielkości poborów średnich dobowych (Qdśr 

[m3/d]). 

 

Informacje nt. wielkości średniej nie zawsze były podane. W przypadku braku tych danych 

przyjęto wariant bezpieczny, tj. wielkość poborów maksymalnych dobowych, Qdśr = Qdmax. 

W przypadku informacji, że pozwolenie nie wymagane (pobór < 5 m3/d) – przyjmowano 

maksymalny dopuszczalny pobór realizowany w warunkach zwykłego korzystania z wód, tj. 

5 m3/d.  

 
 
Tabela 20. Zestawienie wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w rejonach wodno-

gospodarczych   

Rejon wodno-gospodarczy 

Rezerwy RZD zasobów dyspozycyjnych w odniesieniu do 

poboru UA i UPS 

RZD-UA RZD-UPS 

nazwa symbol 
powierzchnia 

A [km
2
] 

m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s 

Zlewnia Zalewu 

Szczecińskiego 
A1 166,5 19 033 0,2203 18 274 0,2115 

Gunica B 272,4 40 314 0,4666 29 287 0,3390 

Odra (zlewnia 

bezpośrednia) 
C1 176,3 34 955 0,4046 12 912 0,1494 

Ücker 

A2 7,2 850 0,0098 850 0,0098 

D 0,7 150 0,0017 150 0,0017 

C2 6,8 1 674 0,0194 1 690 0,0196 

Region bilansowy S-V 629,9 96 976 1,1224 63 163 0,7311 

RZD-UA – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r. 
RZD-UPS – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru dopuszczalnego w pozwoleniu 
wodnoprawnym, ustalonego jako średni dobowy 
 
 

Wyniki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych wykazują rezerwy zasobów.  
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Ryc 29. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r. w rejonach wodno-

gospodarczych 

Aktualny pobór stanowi 23,1% gwarantowanych zasobów wód podziemnych 

dostępnych dla zagospodarowania w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry 

(10). Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w regionie bilansowym, 

w odniesieniu do wielkości poboru rzeczywistego, wynoszą 76,9%.  

Rezerwy zasobów dyspozycyjnych (w odniesieniu do wielkości poboru rzeczywistego) 

w poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych wynoszą:  
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 A1 – 96,8% 

 B – 67,3% 

 C1 – 79,6% 

 A2, D – 100% 

 C2 – 99,0% 

 

 
Ryc 30. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych 
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Pobór wód podziemnych w wielkości średniego poboru dopuszczalnego 

w pozwoleniu wodnoprawnym stanowi 49,9% zasobów wód podziemnych dostępnych dla 

zagospodarowania w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10). Rezerwy 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w regionie bilansowym wynoszą zatem 50,1%.  

Rezerwy zasobów dyspozycyjnych (w odniesieniu do wielkości średniego poboru 

dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym) w poszczególnych rejonach wodno-

gospodarczych wynoszą:  

 A1 – 93,0% 

 B – 48,9% 

 C1 – 29,4% 

 A2, D, C2 – 100,0% 

 

 

Największe użytkowanie wód podziemnych ma miejsce w rejonie B, obejmującym 

zlewnię Gunicy. Ale nawet tu rezerwy zasobów dyspozycyjnych wynoszą powyżej 67%. Przy 

założeniu wielkości poborów wód podziemnych w wysokości poborów dopuszczalnych 

w pozwoleniu wodnoprawnym najmniejsze rezerwy występują w rejonie C1 – 29,4% oraz 

w rejonie B – 48,9%.  

Zatem w rejonie wodno-gospodarczym C1 występują największe różnice między 

wielkością poboru dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym a wielkością poboru 

rzeczywistego. 

W rejonie wodno-gospodarczym C1 znajduje się 7 ujęć wód podziemnych (wszystkie 

w m. Szczecin), dla których istnieją pozwolenia wodnoprawne, natomiast aktualnie (w roku 

2010) brak jest poborów rzeczywistych. Dwa pozwolenia wygasają w roku 2012, jedno 

w 2013. Sumaryczny pobór średni dobowy dla tych siedmiu obiektów wynosi 5 401 m3/d, 

w tym dla komunalnego ujęcia wody „1 Maja” ul. Bożeny (IKO 10310128), którego 

użytkownikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie – 4 200 m3/d. 

Bezwzględnie konieczna jest weryfikacja tych pozwoleń. 

 

Listę obiektów w obszarze C1, dla których aktualnie brak jest poboru wód podziemnych 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 21. Lista obiektów w rejonie wodno-gospodarczym C1, dla których brak jest aktualnie poborów wód 

podziemnych 

Lp. 

Indywidu
alny kod 
obiektu 

(IKO) 

Gmina Miejscowość Obiekt Użytkownik 

Data 

wydania 

Data 

ważności 

UPS  

Qdśr       

[m
3
/d] 

1. 10310128 Szczecin Szczecin 
komunalne ujęcie 
wody "1 Maja" ul. 

Bożeny 

Zakład 
Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Szczecinie 

05.10.2006 15.10.2016 4200,00 

2. 10310136 Szczecin Szczecin 

zakładowe ujęcie 
wody /dawna 

Fabryka 
Mechanizmów 

Samochodowych 
"Polmo"/ ul. Wojska 

Polskiego 186 

Evolution Two Sp. z 
o.o. w Warszawie 

16.10.2003 20.10.2013 140,00 

3. 10310141 Szczecin Szczecin 
Huta Szczecin - ul. 

Nad Odrą 33 

Kronospan 
Investment Sp. z 

o.o. w Mielcu 
27.04.2007 25.04.2027 300,00 

4. 10310144 Szczecin Szczecin 
Lodogryf i korty 

tenisowe ul. Wojska 
Polskiego 

Fundacja na Rzecz 
Promocji Tenisa 

PROMASTERS w 
Szczecinie 

07.08.2006 15.08.2026 19,00 

5. 10310158 Szczecin Szczecin 
POD "XXX-lecia" 

ul. Wronia 2 

Rodzinny Ogród 
Działkowy "XXX 

Lecia" w Szczecinie 

27.09.2002; 
30.10.2002 

30.09.2012 492,00 

6. 10310169 Szczecin Szczecin 
Zakład Produkcyjny 
ul. Robotnicza 7/8 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-

Handlowe 
"Accuratus" Sp. z 
o.o. w Szczecinie 

06.11.2002 10.11.2012 30,00 

7. 10310196 Szczecin Szczecin 
Szpital Zespolony 

ul. Arkońska 4 

Samodzialny 
Publiczny 

Wojewódzki Szpital 
Zespolony w 
szczecinie 

13.12.2006 31.12.2016 220,00 

UPS – dopuszczalny pobór średni dobowy, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 

 

W obszarze rejonu wodno-gospodarczego C1 znajdują się również ujęcia, dla których 

dopuszczalny średni dobowy pobór ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym jest znacznie 

wyższy od poborów rzeczywistych. Od pięciu, nawet do ponad 400 razy wyższy jest pobór 

dopuszczalny w pozwoleniach wodnoprawnych dla 6 użytkowników. Większość ujęć, 

o których mowa powyżej znajduje się w miejscowości Szczecin (gm. Szczecin), tylko jedno 

w miejscowości Ustowo (gm. Kołbaskowo). Konieczna jest weryfikacja tych pozwoleń. 

Dla tych sześciu obiektów suma średnich dobowych poborów dopuszczalnych 

w pozwoleniach wodnoprawnych wynosi 13 429,3 m3/d, a suma poborów rzeczywistych – 

zaledwie 1 074,4 m3/d. 

Listę obiektów w rejonie wodno-gospodarczym C1, o których mowa powyżej przedstawiono 

w poniższej tabeli.  
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Tabela 22. Lista obiektów w rejonie wodno-gospodarczym C1, o największej różnicy między wielkością 

poborów wód podziemnych dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym a poborem rzeczywistym 

w 2010 r. 

Lp. 
Indywidualny 
kod obiektu 

(IKO) 
Gmina Miejscowość Obiekt Użytkownik 

Data 

wydania 

Data 

ważności 

UPS  

Qdśr       

[m
3
/d] 

UA  

Qdśr       

[m
3
/d] 

1. 10310057 Kołbaskowo Ustowo 
szklarnie-

Ustowo "Ujęcie 
Północne" 

Przedsiębiors
two 

Budowlane 
CALBUD w 
Szczecinie 

16.02.2006 31.01.2026 323,00 8,52 

2. 10310127 Szczecin Szczecin 

komunalne 
ujęcie wody 
"Arkonka" ul. 

Międzyparkowa 

Zakład 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w 
Szczecinie 

30.12.2010 31.12.2030 4000,00 773,10 

3. 10310130 Szczecin Szczecin 

komunalne 
ujęcie wody 

"Świerczewo" 
ul. Przygodna 

Zakład 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w 
Szczecinie 

28.08.2002 01.09.2012 5300,00 193,29 

4. 10310159 Szczecin Szczecin 

ROD im. Gen. 
Bema 

ul.Łukasińskieg
o 42 A 

Rodzinny 
Ogród 

Działkowy im. 
Generała 
Bema w 

Szczecinie 

10.10.2005 31.10.2015 150,00 0,36 

5. 10310180 Szczecin Szczecin 
Stocznia 

Szczecińska ul. 
Hutnicza 

Stocznia 
Szczecińska 
Nowa Sp. z 

o.o. w 
Szczecinie 

31.01.2007 31.01.2017 3376,30 53,84 

6. 10310190 Szczecin Szczecin 

Szpital 
Kliniczny Nr 2  

ul. Powstańców 
Wlkp. 72 

Samodzielny 
Publiczny 

Szpital 
Kliniczny Nr 2 
w Szczecinie 

06.06.2003 15.06.2013 280,00 45,27 

UPS – dopuszczalny pobór średni dobowy, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
UA – pobór rzeczywisty w 2010 r. 

 

 

W celu sformułowania ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry wykonano dodatkowo bilans wód podziemnych zlewni, 

z uwzględnieniem granic wydzielonych rejonów wodno-gospodarczych.  

Zgodnie z Dokumentacją hydrogeologiczną wielkość zasobów dyspozycyjnych dla 

regionu bilansowego, określono w wielkości 126 170 m3/d (w tym zasoby poziomu 

czwartorzędowego – 121 680 m3/d, zasoby poziomu górnokredowego – 4 490 m3/d). 

Natomiast oszacowane zasoby dyspozycyjne Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, 

o powierzchni 446 km2 wynoszą 88 700 m3/d (w tym zasoby poziomu czwartorzędowego – 

86 250 m3/d, zasoby poziomu górnokredowego – 2 450 m3/d). 

W/w wielkości zasobów dyspozycyjnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

oszacowano na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów 
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dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. 

szczecińskie, opracowanej przez Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, oddział w Poznaniu 

w 1998 r. 

Wyniki bilansu wskazują, iż aktualnie w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry rezerwy 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poborów 

rzeczywistych wynoszą 72%, natomiast rezerwy zasobów dyspozycyjnych w odniesie do 

wielkości średniego poboru dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym wynoszą 50%.  

 

Tabela 23. Zestawienie wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w rejonach wodno-

gospodarczych w granicach zlewni   

Rejon wodno-gospodarczy 
Zasoby dyspozycyjne 

Pobór wód 

podziemnych 

Rezerwa zasobów 

dyspozycyjnych 

Q Cr3 UA UPS RZD-UA RZD-UPS 

nazwa symbol 
powierzchnia 

A [km
2
] 

m
3
/d m

3
/d % 

Zlewnia Zalewu 

Szczecińskiego 
A1 107,3 10 220 2 450 353,6 723,3 97 94 

Gunica B 253,5 55 760 - 19 555,5 30 378,3 65 46 

Odra (zlewnia 

bezpośrednia) 
C1 70,6 17 580 - 5 254,9 13 391,8 70 24 

Ücker 

A2 7,2 850 - 0,0 0,0 100 100 

D 0,7 150 - 0,0 0,0 100 100 

C2 6,8 1 690 - 16,5 0,0 99 100 

Lewobrzeżna 

Zlewnia Dolnej 

Odry 

 446 86 250 2 450 25 180,5 44 493,4 72 50 

RZD-UA – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r. 
RZD-UPS – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru dopuszczalnego w pozwoleniu 
wodnoprawnym, ustalonego jako średni dobowy 

 

W związku z obliczoną rezerwą zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry nie sformułowano ograniczeń w zakresie poborów wód 

podziemnych.  

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych proponuje się 

przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w cyklach 3-letnich, dla 

wydzielonych rejonów wodno-gospodarczych. 
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Przeanalizowano również korzystanie z wód podziemnych poza granicą Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry.  

 Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w granicach rejonu wodno-

gospodarczego Ücker przedstawiono w tab. 23. 

W rejonie wodno-gospodarczym A1, poza granicą Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

(w granicach zlewni bezpośredniej Zalewu Szczecińskiego) znajduje się tylko trzech 

użytkowników wód podziemnych. Sumaryczna wielkość średniego poboru dopuszczalnego 

w pozwoleniach wodnoprawnych wynosi 662,3 m3/d, natomiast wielkość poboru 

rzeczywistego w 2010 r. – 273,68 m3/d. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w tym obszarze, 

zarówno w warunkach poboru rzeczywistego w roku 2010, jak i w warunkach poboru 

dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym wynoszą ponad 90%.  

W rejonie wodno-gospodarczym B, poza granicą Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

zlokalizowany jest tylko jeden użytkownik wód podziemnych, dla którego wielkość 

dopuszczalnego poboru średniego dobowego wynosi 45 m3/d, natomiast wielkość poboru 

rzeczywistego w 2010 r. – 2,11 m3/d. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w tym obszarze 

wynoszą niemalże 100%. 

W rejonie wodno-gospodarczym C1, poza granicą Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

(w obszarze Międzyodrza)  sytuacja jest odmienna. Dla użytkowników wód podziemnych 

w tym obszarze konieczna jest weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych. Znajdują się tu 

obiekty, które posiadają pozwolenia wodnoprawne, natomiast aktualnie (w roku 2010) brak 

jest poborów rzeczywistych. Sumaryczna wielkość średniego poboru dopuszczalnego 

w pozwoleniach wodnoprawnych wynosi 20 897,3 m3/d, natomiast wielkość poboru 

rzeczywistego w 2010 r. – 6 086,55 m3/d. Biorąc pod uwagę wielkości poborów 

rzeczywistych rezerwy zasobów dyspozycyjnych w tym obszarze wynoszą ponad 75%. 

W związku z powyższym nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń w zakresie 

poboru wód podziemnych. Sprawą szczególnie istotną jest weryfikacji pozwoleń 

wodnoprawnych. 
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10. Identyfikacja presji mających wpływ na występowanie ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych wód powierzchniowych 

i podziemnych w zlewni i regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia 

Dolnej Odry (10) wraz z oceną tego wpływu 
 

Wody Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry pozostają pod wpływem presji 

antropogenicznych powodujących zmiany ilościowe, jakościowe oraz morfologiczne.  

Zidentyfikowane w ramach niniejszego opracowania presje to: 

 pobory wód podziemnych (w znacznie mniejszym stopniu pobory wód 

powierzchniowych); pobory wody poprzez redukcję ilości wody płynącej w korycie 

rzeki, ograniczają możliwości bytowania organizmów wodnych (zmiany naturalnego 

reżimu hydrologicznego, przekształcenia struktury dna, zmniejszenie powierzchni 

lustra wody, ograniczenie przybrzeżnych stref ekotonowych, zmiany prędkości 

przepływu itp.), 

 zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, 

 zabudowa poprzeczna (jazy, zastawki) powodujące zmiany morfologiczne, 

w konsekwencji w sposób istotny zmieniają warunki siedliskowe organizmów żywych. 

 

Na szczególnie silną presję jest narażona rzeka Gunica, w jej dolnym odcinku, gdyż przepływa 

w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych Police leżących w bezpośredniej zlewni Gunicy, 

a ujście do Odry łączy się z kanałem odprowadzającym ścieki oczyszczone z oczyszczalni 

Zakładów Chemicznych. 

 

 

Do identyfikacji presji posłużono się wskaźnikami w zakresie oceny stanu ilościowego 

i morfologicznego w celu rozpoznania zmian hydromorfologicznych oraz dokonania diagnozy 

skali tych zmian na podstawie pracy: „Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia stanu 

ilościowego i morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich 

wartości progowych dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód”, 

grudzień 2006 r. 
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Tabela 24. Wskaźniki do oceny stanu ilościowego w scalonych częściach wód   

Opis wskaźnika Formuła wskaźnika Wartość progowa 

Sumaryczna pojemność czynna zbiorników 

retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia (1960-1980) 

w przekroju zamykającym zlewnię części 

wód. 

i1 = Σ (Vc- Vm)/V SSQ 

 

mln m
3
/(mln m

3
/rok) 

0,03 (3%) 

Łączna suma poborów bezzwrotnych wód 

powierzchniowych odniesiona do przepływu 

średniego niskiego z wielolecia 

„pseudonaturalnego” (1960-1980) 

w przekroju zamykającym zlewnię części 

wód. 

 

i2 = Ppow/SNQp 

 

(m
3
/s) / (m

3
/s) 

Dla typów 

hydrologicznych: 

rzeki górskie: 

0,15 (15%) 

rzeki wyżynne 

i przejściowe: 

0,2 (20 %) 

rzeki nizinne: 

0,25 (25 %) 

Wskaźnik zaburzenia reżimu 

hydrologicznego, wynikającego z istotnych 

zmian w zagospodarowaniu zlewni części 

wód, wyrażony bezwzględną wartością 

dopełnienia do 1 stosunku przepływu SSQ 

z ostatniego wielolecia (1981-2000) 

i przepływu SSQ z wielolecia 

„pseudonaturalnego” (1960-1980). 

i3’ = 1-(SSQ/SSQp) 

i3 = | 1-(SSQ/SSQp)| 

(-) 

+ - 0,25 (25%) 

0,25 (25%) 

Wskaźnik zachowania kryterium przepływu 

nienaruszalnego 

i4 = Qn / NTQ 

 

(m
3
/s) / (m

3
/s) 

1,0 (100 %) 
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Tabela 25. Wskaźniki do oceny stanu morfologicznego w jednolitych częściach wód   

Opis wskaźnika Formuła wskaźnika 
Wartość 
progowa 

Łączna długość obwałowania cieków istotnych 

w zlewni części wód odniesiona do sumarycznej 

długości brzegów cieków istotnych (podwójna 

długość rzeki) 

m1’ = ΣLwałów / ΣLbrzegów 

(km/km) 

 

m1 = y * m1’ 

(-) 

 

 

0,60 (60%) 

Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych 

budowli piętrzących odniesiona do sumy 

spadów cieków istotnych w zlewni części wód 

m2’ = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) 

m/m 

m2 =  * m2’ 

(-) 

 

0,15 (15%) 

Sumaryczna długość części cieku odciętych 

przez budowle poprzeczne o spadzie h> 0,4 m 

lub 0,7 m (w zależności od ichtiofaunistycznego 

typu rzeki wykazanego w powyżej pracy) 

odniesiona do długości wszystkich cieków 

istotnych 

m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek 

km/km 
0,30 (30%) 

Łączna długość odcinków rzek, na których 

prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa 

podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu 

rzeki) odniesiona do sumarycznej długości 

cieków istotnych 

m4’ = ΣLregul/ΣLrzek 

km/km 

m4 =  * m4’ 

(-) 

 

0,50 (50%) 

 

Zidentyfikowano przekroczenie wartości progowych dla następujących wskaźników: 

1. Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy 

spadów cieków istotnych w zlewni części wód: 

 Gunica od Rowu Wołczkowskiego (0,23). 

2. Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie 

h> 0,4 m lub 0,7 m odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych: 

 Gunica od Rowu Wołczkowskiego (0,51), 

 Gunica do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie (0,58), 

 Myśliborka z jez. Myśliborskim Wielkim (0,32). 

 

 

Zidentyfikowano następujące presje mogące mieć wpływ na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zlewni: 

 

rzeka Gunica: 

 2 jazy: 
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jaz w Tatyni, km 6+370 – piętrzenie na jazie (wys. 2,5 m) wykorzystywane dla potrzeb 

elektrowni wodnej o mocy 13kW ); 

jaz Świdwie, km 17+470 – stopień utrzymuje piętrzenie na jeziorze znajdującym się 

powyżej jez. Świdwie; 

 1 przepust z piętrzeniem w Stolcu, km 20+100 – funkcja stabilizacji poziomu wody 

w jez. Stolsko. 

 

Skutki: brak swobodnej migracji do momentu wybudowania przepławek dla ryb oraz 

przebudowania zastawek. 

 

Likwidacja jazu na Gunicy (km 17+470) umożliwi swobodną migrację ryb, ale  spowoduje 

zachwianie lub zniszczenie ustabilizowanych stosunków wodnych w obszarze jez. Świdwie – 

Gunica i stworzy zagrożenie dla wykształconych ekosystemów, w szczególności dla rezerwatu 

Świdwie. 

 

 

rzeka Mała Gunica: 

 2 zastawki – piętrzenie wody dla potrzeb zbiornika retencyjnego Żurawie; likwidacja 

piętrzenia (wys. 1,3 i 1,4 m) oznacza zmniejszenie pojemności retencyjnej zbiornika 

Żurawie;  

 

Likwidacja dwóch zastawek na Małej Gunicy umożliwi swobodną migrację ryb, ale  

spowoduje zachwianie lub zniszczenie ustabilizowanych stosunków wodnych w obszarze jez. 

Świdwie – Gunica i stworzy zagrożenie dla wykształconych ekosystemów, w szczególności dla 

rezerwatu Świdwie. 

 

 

Dopływ spod Łęgów: 

 zastawka – piętrzenie wody dla potrzeb zbiornika retencyjnego Żurawie; likwidacja 

piętrzenia (wys. 0,7 m) oznacza zmniejszenie pojemności retencyjnej zbiornika 

Żurawie, ochrony wód rezerwatu przed zanieczyszczeniem; 

 

Likwidacja zastawki na Dopływie spod Łegów umożliwi swobodną migrację ryb, ale  

spowoduje zachwianie lub zniszczenie ustabilizowanych stosunków wodnych w obszarze jez. 

Świdwie – Gunica i stworzenia zagrożenia dla wykształconych ekosystemów, w szczególności 

dla rezerwatu Świdwie. 
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Rzeka Myśliborka:  

 Próg na Myśliborce, km 6+250 – funkcja retencyjna dla regulacji stosunków wodnych 

w obszarze jezior Myśliborskiego Wielkiego i Małego 

 

Likwidacja progu na Myśliborce umożliwiłaby swobodną migrację ryb, ale doprowadziłaby do 

zachwiania lub zniszczenia ustabilizowanych stosunków wodnych w obszarze jezior 

Myśliborskiego Wielkiego i Małego, i stworzenia zagrożenia dla wykształconych tam 

ekosystemów. 

 

Po przeprowadzeniu modernizacji progu nastąpi udrożnienie całego odcinka rzeki, 

zapewnienie migracji ryb. 

 

 

Rów Wołczkowski: 

 5 przepustów z piętrzeniem, 

 

 

Najbardziej znaczące presje w bilansowanej zlewni związane są ze zrzutami zanieczyszczeń 

przekraczających chłonność cieku. Zidentyfikowane presje związane z obiektami 

hydrotechnicznymi związane są głównie z ograniczeniem swobodnej migracji ryb. Likwidacja 

tych obiektów nie stanowi rozwiązania problemu złego stanu tych wód gdyż nastąpiłoby 

zachwianie lub zniszczenie ustabilizowanych stosunków wodnych w obszarze w obszarze 

oddziaływania tych obiektów  i stworzenie zagrożenia dla wykształconych tam ekosystemów, 

w szczególności ekosystemów od wód zależnych. 
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11. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy dokumentów 

planistycznych oraz planów, programów i opracowań z zakresu gospodarki 

wodnej 
 

Analiza dokumentów planistycznych oraz planów, programów i innych opracowań z zakresu 

gospodarki wodnej pozwala na następujące wnioski: 

 Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry leży w obszarze województwa 

zachodniopomorskiego, w obrębie powiatu polickiego oraz m. Szczecin, swoim 

zasięgiem obejmuje: całą powierzchnię gminy Dobra (Szczecińska), 86% powierzchni 

gminy Police (obszar wiejski), 51% m. Police, 47% gminy Kołbaskowo, 28% gminy 

Nowe Warpno oraz 12% powierzchni m. Szczecin. 

 granica Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry przebiega przez 77 obrębów geodezyjnych: 

Buk, Dobra, Dołuje, Kościno, Łęgi, Rędziny, Stolec, Barnisław, Bobolin, Kurów, 

Przecław, Siadło Dolne, Siadło Górne, Smolęcin, Ustowo, Warnik, Nowe Warpno 3, 

Brzózki, Myślibórz Wielki, Warnołęka, Police 2, Police 3, Police 6, Police 7, Police 9, 

Police 11, Police 17, Dębostrów, Niekłończyca, Przęsocin, Siedlice, Tatynia, 

Trzeszczyn, Uniemyśl, Zalesie, Trzebież 1, Trzebież 2, Trzebież 3, Trzebież 4, Trzebież 

5, Śródmieście 56, Śródmieście 61, Śródmieście 63, Śródmieście 64, Śródmieście 74, 

Śródmieście 76, Śródmieście 78, Śródmieście 79, Śródmieście 80, Śródmieście 81, 

Pogodno 4, Pogodno 7, Pogodno 8, Pogodno 9, Pogodno 27, Pogodno 61, Pogodno 

62, Pogodno 67, Pogodno 68, Pogodno 77, Pogodno 78, Pogodno 81, Pogodno 89, 

Pogodno 104, Pogodno 106, Pogodno 113, Pogodno 136, Pogodno 137, Pogodno 

261, Nad Odrą 5, Nad Odrą 37, Nad Odrą 43, Nad Odrą 44, Nad Odrą 45, Nad Odrą 

47, Nad Odrą 50, Nad Odrą 102, 

 w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się 8 jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) rzecznych, w tym: 5 naturalnych (Karwia Struga – 

PLRW6000173116, Bukowa – PLRW60001619729, Łarpia – PLRW60001719929, 

Karpina – PLRW60001731189, Dopł. z polderu Niekłończyca – PLRW60001731192) 

oraz 3 silnie zmienione części wód (Gunica do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie - 

PLRW60002319988, Myśliborka z jez. Myśliborskim Wielkim - PLRW60001731129 

oraz Gunica od Rowu Wołczkowskiego do ujścia - PLRW600019199899), 

 stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry został określony jako zły, dwie JCWP, tj. Gunica 

do Rowu Wołczkowskiego z jez. Świdwie oraz Gunica od Rowu Wołczkowskiego do 

ujścia są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i przewidziano dla 

nich derogacje czasowe (brak możliwości technicznych – przekroczona chłonność 
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rzeki z uwagi na zrzuty z oczyszczalni ścieków); pozostałe JCWP są niezagrożone (cel 

środowiskowy powinien być osiągnięty do grudnia 2015 roku), 

 w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajdują się 2 jednolite część wód 

powierzchniowych (JCWP) jeziorne: Myśliborskie Wielkie – PLLW20785 oraz Świdwie 

– PLLW11103, 

 stan jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej Świdwie w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został określony jako zły, JCWP 

jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i przewidziano 

derogacje czasowe (6 lat jest okresem zbyt krótkim aby mogła nastąpić poprawa 

stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji; w jeziorach 

zanieczyszczenia kumulują się, głównie w osadach dennych, które w jeziorach 

eutroficznych są źródłem związków biogennych oddawanych do jezior jeszcze przez 

bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń), 

 Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry w całości znajduje się w granicach jednej jednolitej 

części wód podziemnych – JCWPd nr 3; stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 3 

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został określony jako 

dobry,  

 w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin, 

 na rzece Gunicy występują następujące gatunki ryb: okoń, płoć, jaź, karaś srebrzysty, 

leszcz, kiełb, piskorz, szczupak, węgorz, ukleja, jazgarz; sezonowo do rzeki Gunicy 

wchodzi w trakcie wędrówki – troć wędrowna; w ujściowym odcinku rzeki – sandacz 

i stynka; troć wędrowna i jaź to gatunki wrażliwe na brak ciągłości morfologicznej, 

 w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry brak jest stref ochronnych ujęć wód 

powierzchniowych, 

 w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry występują strefy ochronne ujęć wód 

podziemnych, 

 w północnej części Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry skupiają się wielkoobszarowe 

formy ochrony przyrody, m.in.: OSO Ostoja Wkrzańska (PLB320014), OSO Jezioro 

Świdwie (PLB320006), Rezerwat Przyrody – Jez. Świdwie, 

 w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajdują się ekosystemy zależne od wód, 

 w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry nie zostały wyznaczone obszary 

szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), 

 w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się obszar bezpośredniego 

zagrożenia powodzią obejmujący następujące działki: 

 obręb Grzepnica (321101_2.0005): 654, 654/2, 655/1, 656, 87, 88, 89 

 obręb Rędziny (321101_2.0012): 187, 188 
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 obręb Stolec (321101_2.0015): 1/1, 1/2, 11, 13/1, 13/2, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 

18, 19, 2/19, 2/21, 20, 21, 22, 26, 26/2, 32, 35, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42, 

46, 47, 48, 49, 494/2, 50, 506/1, 507, 508, 509, 51/1, 511/4, 511/5, 512, 513/1, 

515, 53, 6, 69/10, 7, 70, 79/6, 8/21, 8/24, 8/26, 8/27, 8/28, 8/31, 9/1, 9/2 

 obręb Nowe Warpno 3 (321103_4.0003): 1037/1, 1038, 37/1, 38, 776/2, 776/3, 

776/5 

 obręb Police 1 (321104_4.0001): 473/8, 502/1, 502/2, 645, 666, 737, 738, 739, 

740/4, 740/5, 740/6, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 742/3, 743, 744, 745, 746, 747, 

748, 749, 750, 751, 752, 753/1, 753/2, 754, 755, 756 

 obręb Police 2 (321104_4.0002): 1097/6, 1102/1, 2403/1, 2403/2, 2404/11, 

3017/1, 3017/8, 3307, 3308, 758/1, 761/1, 761/17, 761/21, 761/6, 762, 763, 764, 

765, 766, 767, 768/1, 769/1, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/1, 774/2, 775, 776, 

777, 778/1, 778/2, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 783, 784, 785, 786, 787/2, 

787/3, 787/4, 788/2, 788/3, 788/4, 789/2, 789/3, 789/4, 790/1, 790/2, 791/1, 

791/2, 792/1, 792/2, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 

797/1, 797/4, 798/3, 798/4, 801/2, 804/2, 806/2, 807/1, 807/2, 816/1, 817, 818, 

819, 820/2, 821, 822, 834/2, 834/5, 834/6, 838/3, 838/7, 839/1, 840, 841, 842, 

843, 844, 845/2 

 obręb Police 3 (321104_4.0003): 10000, 10002, 1066/4, 1066/8, 1066/9, 1067/1, 

1067/2, 1067/3, 1068/3, 1068/4, 1069/3, 1069/4, 1070/3, 1070/4, 1071/3, 

1071/5, 1071/6, 1072/1, 1072/2, 1073/3, 1073/5, 1073/6, 1074/3, 1074/4, 

1075/1, 1077/1, 1078, 1079, 1080/1, 1080/3, 1080/4, 1082/1, 1082/2, 1083/1, 

1083/2, 1084/2, 1084/4, 1084/5, 1084/6, 1084/7, 1084/8, 1085/1, 1085/2, 1086, 

1087/4, 1088/3, 1089/1, 1089/2,1090/1, 1090/2, 1091/2, 1091/5, 1091/6, 

1093/10, 1093/3, 1093/7, 1093/8, 1093/9, 1097/7, 1097/8, 1165/1, 1165/2, 

1166, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169/1, 1169/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1170/6, 

1171, 1172, 1173, 1174, 1178/1, 1178/2, 1456/3, 1456/4, 1456/5, 1456/6, 

1648/1, 1648/4, 1648/7, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1654/10, 1654/11, 1654/12, 

1654/13, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1654/5, 1654/6, 1654/7, 1654/8, 1654/9, 

1655/10, 1655/14, 1655/21, 1655/3, 1655/8, 1658/6, 1658/7, 1658/8, 1664, 

1669, 1670, 1671, 1683, 1684, 1692/2, 1693/2, 1694/4, 1694/5, 1795/1, 1982/2, 

1983/4, 1983/5, 1983/7, 1983/8, 2175, 24/10, 24/11, 24/14, 24/15, 24/16, 

24/17, 24/6, 3001, 3002/5, 3003/2, 3003/3, 3004/2, 3005/2, 3007/9, 3018, 

3028/4, 3028/5, 3029/17, 3029/18, 3029/19, 3029/5, 3029/6, 3029/7, 3029/8, 

3186/2, 32, 3212, 3215, 3216, 3255, 3258, 3312/2, 37/11, 37/12, 37/14, 37/15, 

37/16, 37/5, 37/8, 44/2, 54/23, 54/26, 54/29, 54/32, 54/33, 54/8, 57/12, 57/4, 

60/4, 721, 757 

 obręb Police 7 (321104_4.0007): 106/1, 106/2, 114, 115/1, 115/2, 120, 121/1, 

121/2, 122, 122/2, 122/3, 123, 124/2, 124/3, 2182/1, 2182/2, 2185, 24/13, 3015, 

309/1, 310/15, 310/16, 40/4, 40/6, 42/4, 42/5, 42/7, 54/25, 54/28, 60/5, 63 
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 obręb Police 8 (321104_4.0008): 124/1, 125, 126, 127, 128, 130/1, 2052/2, 

2128/2, 2128/3, 2149/1, 2149/2, 2151/4, 2152, 2155/2, 2156, 2157, 2159/1, 

2159/2, 2161, 2162, 2163/1, 2164, 2165, 2166, 2167, 2192/1, 2222, 2225, 2226, 

2737, 2739/1, 3184/2, 3184/4, 3184/5, 3184/6, 3251, 3261, 3266, 3267, 3268, 

3269, 3271 

 obręb Police 10 (321104_4.0010): 139/2, 140, 141/1, 141/2, 141/5, 142/1, 

142/2, 144/2, 147/1, 147/6, 2037/63, 2671, 2708, 2716/2, 3035, 3037/1, 3039/2, 

3040/1, 3044 

 obręb Police 11 (321104_4.0011): 132/18, 155/1, 2037/53, 54/12, 54/31 

 obręb Police 12 (321104_4.0012): 100, 114, 115, 121/1, 122, 126, 79, 80/2, 80/5, 

81, 84, 85/1, 87/1, 90, 92, 92/3, 93 

 obręb Police 13 (321104_4.0013): 100/2, 100/3, 101/17, 101/20, 101/21, 

101/23, 101/24, 101/7, 102/1, 103, 103/1, 104, 284/2, 284/3, 329/4 

 obręb Police 17 (321104_4.0017): 44/13, 44/14, 44/15, 44/20, 44/22, 44/23, 

44/24, 44/26 

 obręb Dębostrów (321104_5.0001): 45, 46/1, 47/1, 750, 751, 807/1, 807/2, 

807/3, 829, 830, 833, 834, 835, 836 

 obręb Niekłończyca (321104_5.0004): 375, 376/1, 377/1 

 obręb Tanowo (321104_5.0009): 1/1, 1/2, 2, 3/9, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 

315/2, 316/2, 316/3, 319/1, 319/2, 319/3, 320, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 

334/1, 334/2, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 335, 336/1, 336/3, 337/2, 338/5, 

338/6, 339, 4, 40/4, 40/5, 40/6, 47, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652/1, 

653/2, 653/3, 666, 667, 668, 669, 670/1, 671/2, 671/3, 671/4, 671/5, 673/1, 68, 

729, 730, 732, 744 

 obręb Tatynia (321104_5.0010): 116, 117/1, 118/1, 118/3, 119, 120, 121/2, 

124/1, 125/3, 127, 129, 132, 133, 134, 135/2, 136, 137/5, 137/6, 137/7, 138/5, 

138/7, 139/6, 139/8, 140/5, 140/7, 141/5, 141/6, 141/7, 142/5, 142/7, 143/3, 

145, 147, 150/5, 150/7, 153/1, 154/3, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 158, 159, 161, 

163, 164, 166, 167, 169, 170/1, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178, 

179, 180/3, 181, 182/1, 182/2, 192, 194, 196, 197/3, 197/4, 212/2, 213/2, 214/2, 

279/2, 289, 320/1, 321/1, 325, 326/1, 327/1, 331, 332, 335, 336, 364/1, 364/2, 

365, 366, 388, 403, 439, 443, 446, 662/1, 662/2, 664, 665, 71/3, 72/2, 73, 76, 

77/1, 78, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 81, 82, 83, 84, 85 

 obręb Uniemyśl (321104_5.0013): 258, 258/1, 259/2, 265/4, 273/1, 274, 401, 

416 

 obręb Węgornik (321104_5.0014): 10, 11/1, 11/2, 15/2, 19/2, 20, 21, 22, 23, 

24/1, 25, 26/1, 26/3, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 585/4, 585/5, 649, 650, 651, 

653/3, 655/2, 667, 9/3 

 obręb Wieńkowo (321104_5.0015): 1, 10/2, 11, 12, 13/2, 13/5, 13/6, 14/2, 15/2, 

16/2, 17, 18/2, 19/2, 2, 20/2, 20/3, 21/2, 21/3, 22, 23/2, 25, 26, 27, 28, 29, 291, 
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3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45/1, 47, 48, 49/1, 49/2, 5, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 6, 60, 62, 634/3, 634/5, 7, 8, 9/2 

 obręb Zalesie (321104_5.0016): 485, 535/2, 560, 565 

 obręb Trzebież 1 (321104_5.0111): 1094 

 obręb Trzebież 3 (321104_5.0113): 1053/1, 1093, 284, 285/1, 285/2, 286/2, 

287/1, 287/2, 290, 389/10, 389/11, 389/21, 389/23, 389/26, 389/27, 389/3, 

389/9, 441, 441/1, 441/3, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 442/1, 442/2, 449, 450/3, 

452/4, 453/1, 462, 463, 464/2, 465, 465/1, 466, 466/1, 466/2, 466/3, 467/2, 

467/3, 468, 551/3, 693/1, 695/4, 995 

 obręb Trzebież 5 (321104_5.0115): 1053/2, 693/2, 758/1 

 obręb Śródmieście 61 (326201_1.1061): 2/1, 3, 4, 5, 6  

 obręb Śródmieście 63 (326201_1.1063): 3/7, 3/9, 5 

 obręb Śródmieście 71 (326201_1.1071): 1/1, 1/3, 2, 3, 4/3,  

 obręb Śródmieście 72 (326201_1.1072): 25/1, 26/2, 33/5, 34/18, 64/5 

 obręb Śródmieście 73 (326201_1.1073): 11, 12, 13/6, 47, 48, 49, 50, 54/6,  

 obręb Śródmieście 74 (326201_1.1074): 1, 2, 3, 4 

 obręb Śródmieście 75 (326201_1.1075): 6/9, 13/5, 14, 16,  

 obręb Śródmieście 78 (326201_1.1078): 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/7, 4, 5/2, 6, 7, 8, 

12,  

 obręb Śródmieście 79 (326201_1.1079): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

 obręb Śródmieście 80 (326201_1.1080): 1, 3/3, 4, 5,  

 obręb Śródmieście 81 (326201_1.1081): 2/2, 3,  

 obręb Nad Odrą 5 (326201_1.3005): 23 

 obręb Nad Odrą 102 (326201_1.3102): 132 

 

 w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry znajduje się  zbiornik wodny "Żurawie"; 

w celu regulacji stosunków wodnych na obszarze zlewni rzeki Gunicy w rejonie 

Jeziora Świdwie wybudowano urządzenia wodne, których celem jest odwodnienie 

użytków rolnych w zlewni o powierzchni 12,44 km2 i przepompowywanie wód do 

zbiornika retencyjnego "Żurawie" stanowiącego zabezpieczenie wody dla rezerwatu 

"Świdwie"; przedsięwzięcie stwarza warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego 

i stanowi ochronę wód rezerwatu przed zanieczyszczeniami, 

 jednym z największych źródeł zanieczyszczeń w zlewni są Z.Ch. „Police” S.A. 

zlokalizowane na terenie gminy Police; główny profil działalności to produkcja 

wysokiej jakości wyrobów chemicznych, w trzech grupach asortymentowych: nawozy 

mineralne (wieloskładnikowe i mocznik), biel tytanowa (dwutlenek tytanu), 

chemikalia, 

 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ujęto rozbudowy 

i modernizacje oczyszczalni ścieków, 
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 nie przewiduje się lokalizacji w zlewni innych obiektów gospodarki wodnej 

o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. 

 

Istotnym zjawiskiem wpływającym negatywnie na jakość wód podziemnych jest 

zagrożenie tych wód zasoleniem. Zasolenie to ma lokalnie charakter naturalny związany 

z ascenzją wód zasolonych z podłoża jurajskiego w strefach drenażu do wód 

powierzchniowych (Dolna Odra – Szczecin, Police). Naturalne procesy migracji wód 

zasolonych wzmagają się w obszarach intensywnej eksploatacji, stanowiąc istotne 

zagrożenie dla stanu ilościowego i chemicznego zasobów wód (Police).   

 

Podsumowując analizę dokumentów planistycznych, poza dodatkowym poborem 

wód podziemnych w gminie Dobra (obejmującej swoim zasięgiem rejon wodno-

gospodarczego B – Gunica oraz fragment rejonu wodno-gospodarczego C1 - Odra (zlewnia 

bezpośrednia)), nie planuje się działań (presji) mogących mieć negatywny wpływ na 

realizację celów środowiskowych. Obecnie w obszarze gminy Dobra występują znaczne 

rezerwy zasobów dyspozycyjnych. 

Negatywne oddziaływania związane są generalnie ze stanem istniejącym. 
 

12. Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry wraz ze sprawdzeniem efektu ekologicznego 

 

W podejściu ogólnym, analizy przeprowadzane w ramach niniejszego opracowania 

dążyły do określenia wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry w celu osiągnięcia dobrego stanu / potencjału tych wód. 

Nie wszystkie wnioski jakie wynikają z przeprowadzonych analiz mogą zostać wpisane 

do treści rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni 

Dolnej Odry z uwagi na obwarowania legislacyjne. Ponadto część wymagań, priorytetów 

i ograniczeń w korzystaniu z wód zaplanowano zapisać w Rozporządzeniu w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego (na etapie przedmiotowego opracowania Zamawiający udostępnił projekt tego 

dokumentu). 

Zatem w niniejszym rozdziale zestawiono działania, które prowadzą do poprawy 

stanu wód. Niektóre z tych wniosków będą mogły stanowić zapisy rozporządzenia w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry (odrębny 

dokument). 
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Wymagania w zakresie stanu wód 

Wymagania w korzystaniu z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, niezbędne do 

realizacji celów środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry: 

1) dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących wymagane 

jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego, którego wartość nie 

może być mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) zwiększony  

współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg zasady określonej w Rozporządzeniu dla 

regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Korzystanie z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry odbywać się będzie, według 

następującej hierarchii potrzeb: 

1) zaopatrzenie w wodę ludności, 

2) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

3) pozostałe potrzeby wodne wymagające zaspokojenia. 

 

 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Ograniczenia w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych: 

1) korzystanie z wód nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej 

przepływu nienaruszalnego, którego wartość nie może być mniejsza niż średni niski 

przepływ z wielolecia (SNQ), zwiększony  współczynnikiem k o wartości wyliczalnej 

wg zasady określonej w Rozporządzeniu dla regionu wodnego Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego. 

2) nowy użytkownik wód nie może naruszać uprawnień użytkowników już istniejących 

w systemie gospodarowania wodą w obszarze LZDO, 

3) w obszarze rezerwatu przyrody „Świdwie” oraz w zlewniach cieków mających wpływ 

na zasoby wodne rezerwatu, korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych nie 

może pogorszyć bilansu wodnego.  

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Świdwie”, 

istniejącym i potencjalnym zagrożeniem dla celu ochrony rezerwatu jest „zakłócenie 

stosunków wodnych na terenach przylegających do rezerwatu oraz pogorszenie bilansu 

wodnego w chronionym obiekcie”. Jako sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich 

skutków wskazano „zwiększenie retencji wody w rezerwacie i na wybranych obszarach 

zlewni”. W związku z powyższym ogranicza się korzystanie z wód w obszarze rezerwatu pod 

warunkiem, że korzystanie z wód nie pogorszy bilansu wodnego.  
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Obecne użytkowanie wód podziemnych w obszarze rezerwatu przyrody „Świdwie” 

nie ma negatywnego wpływu na zasoby wodne rezerwatu. Znajduje się tylko jeden 

użytkownik wód podziemnych – Pawilon Ekspozycyjno-Prelekcyjny os. Bolków (IKO 

10310005; obiekt: Szczecińska Stacja Ornitologiczna "Świdwie"). Dla tego użytkownika nie 

jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (pobór poniżej 5 m3/d). Brak jest poborów 

rzeczywistych w 2009 i 2010 r.; pobór rzeczywisty w roku 2008 wyniósł zaledwie 0,12 m3/d. 

W obszarze zlewni rezerwatu „Świdwie” znajduje się tylko jeden większy użytkownik 

wód podziemnych – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowe, w południowej 

jej części (IKO 10310006; obiekt: wiejskie ujęcie wody w m. Buk), dla którego dopuszczalny 

pozwoleniem wodnoprawnym pobór średni dobowy Qdśr wynosi 300 m3/d, natomiast pobór 

rzeczywisty w 2010 r. wyniósł 211,17 m3/d. Poza tym z wód podziemnych w obszarze zlewni 

rezerwatu korzysta Nadleśnictwo Trzebież (IKO 10310085, obiekt: Osada Leśna; IKO 

10310086, obiekt: Osada Leśna Poddymin; IKO 10310122, obiekt: ośrodek szkoleniowy). Dla 

tych ujęć nie są wymagane pozwolenia wodnoprawne (pobór poniżej 5 m3/d). W 2010 r. 

rzeczywisty pobór wód podziemnych z tych trzech ujęć wyniósł zaledwie 5,08 m3/d. Obecne 

użytkowanie wód podziemnych w obszarze zlewni rezerwatu przyrody „Świdwie” nie ma 

negatywnego wpływu na zasoby wodne rezerwatu. 

 

 

Ograniczenia w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych: 

 

W przygotowywanym projekcie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego Gunica na całej długości została zakwalifikowana jako ciek istotny 

pod względem zachowania ciągłości morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego. Dla pozostałych cieków w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej nie jest warunkiem koniecznym 

uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. W konsekwencji: 

 

1) na całej długości rzeki Gunicy wykonywanie nowych urządzeń wodnych w postaci 

przegród na rzece i budowli piętrzących będących barierą w migracji organizmów 

wodnych, jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych obiektów w urządzenia 

zapewniające swobodną migrację, tj. urządzenia dla zachowania ciągłości 

morfologicznej dla łososia i troci wędrownej, które spełniają od razu potrzeby 

pozostałych gatunków ryb z wyjątkiem jesiotra; 

2) minimalne warunki jakie należy zachować dla uzyskania wymaganej skuteczności 

ekologicznej przepławek dla migracji ryb, o których mowa w pkt 1:  

 

Przepławka techniczna szczelinowa: 

-  przepływ Qmin=0,41 m3/s 

-  długość komór l=2,75-3,00 m 
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-  szerokość komory b=1,8-2,5 m 

-  max różnica poziomów wody w komorach t=0,20 m 

-  minimalna głębokość h=0,75 m 

-  prędkość przepływu v=0,40-2,00 m/s 

-  dyssypacja objętościowa W = 150-200 W/m3 

 

Przepławka komorowa konwencjonalna: 

-  przepływ Qmin=0,20-0,50 m3/s 

-  długość komór l=2,5-3,0 m 

-  szerokość komory b=1,6-2,0 m 

-  max różnica poziomów wody w komorach t=0,20 m 

-  minimalna głębokość h=0,80-1,0 m 

-  prędkość przepływu v=0,40-2,00 m/s 

-  dyssypacja objętościowa W = 150-200 W/m3 

 

3) minimalne warunki jakie należy zachować dla uzyskania wymaganej skuteczności 

ekologicznej innych urządzeń dla migracji ryb, o których mowa w pkt. 1, tj.  ramp 

kamiennych narzutowych, bystrz betonowo-kamiennych, bystrz kaskadowych 

i obejść. 

a)    wysokość przegrody czyli warunki stosowania: 

-  rampa kamienna dla H<1,00 m 

-  bystrza H< 3,00 m 

-  bystrza kaskadowe H< 6,00 m 

-  obejścia H<10 m 

b)    nachylenie: 

-  rampa kamienna max 1:10 

-  bystrza i bystrza kaskadowe i obejścia max 1:20 

c)    przepływ wody: 

-  rampa kamienna Q > 100 l/s/mb 

-  bystrza i obejścia Q >80 l/s/mb 

-  bystrza kaskadowe Q > 150 l/s/mb 

d)    napełnienie: 

-  rampa kamienna, bystrza 0,30-0,40 m 

-  bystrza H< 3,00 m 

-  bystrza kaskadowe H< 6,00 m 

-  obejścia H<10 m 

 

Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zapisane 

w Rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego należy stosować łącznie z zapisami Rozporządzenia 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry.  
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Ograniczenia w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych w tym obiektów 

hydrotechnicznych, wymagania dla istniejących obiektów piętrzących, sposób obliczania 

przepływu nienaruszalnego, warunki poboru wód podziemnych oraz ograniczenia 

w odprowadzaniu ścieków do wód, z uwagi na umieszczenie ich w warunkach dla Regionu 

nie umieszczano w tekście niniejszego opracowania. 

 

W projekcie rozporządzenia nie wprowadzono ograniczeń związanych z korzystaniem 

z wód podziemnych. Wyniki bilansu wód podziemnych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

wskazują bowiem na rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. Aktualnie rezerwy 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poborów 

rzeczywistych wynoszą 72%, rezerwy zasobów dyspozycyjnych w odniesie do wielkości 

średniego poboru dopuszczalnego w pozwoleniu wodnoprawnym wynoszą 50%.  

 

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych proponuje się 

przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w cyklach 3-letnich, dla 

wydzielonych rejonów wodno-gospodarczych. 

 

Zaleca się powtórne opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, w celu 

ponownego określenia wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. Obecnie 

obowiązująca Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra została opracowana w 1998 r. Zasoby 

dyspozycyjne w wydzielonych rejonach zostały tu ustalone jako procent zasobów 

odnawialnych, w przedziale 60 – 100%. Dla północnej części obszaru, gdzie znajdują się 

ekosystemy od wód zależne przyjęto 60% wielkości zasobów odnawialnych, ale już dla 

środkowej części obszaru, obejmującego zlewnię rzeki Gunicy i Łarpi – 87%, a dla 

południowej części obszaru – 100% (zasoby dyspozycyjne w wielkości zasobów 

odnawialnych).  

Wielkości przepływów nienaruszalnych powinny być obliczane wg metodyki obowiązującej 

w regionie wodnym. 

Po dokonaniu implementacji ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej UE do  krajowego 

Prawa wodnego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 

2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – prawo wodne. Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145) zostały istotnie rozszerzone 

wymagania formalne i merytoryczne w odniesieniu do zawartości dokumentacji 

hydrogeologicznych oraz metodyki ustalania zasobów dyspozycyjnych, bilansu wodno-

gospodarczego, wskazań do działań ochronnych oraz priorytetów i ograniczeń w korzystaniu   

z wód podziemnych.   
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W dostosowaniu do tych wymagań została uszczegółowiona definicja  zasobów 

dyspozycyjnych w obowiązującym od 1 stycznia 2012r. nowym Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska (Rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [Dz. U. Nr 291 poz. 1714]), 

dotyczącym dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, w szczególności 

zawartych w nowej znacznie rozszerzonej i uszczegółowionej definicji tych zasobów.  

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem za zasoby dyspozycyjne wód podziemnych uznaje 

się, z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, wód leczniczych i termalnych, zasoby 

wód podziemnych dostępne do zagospodarowania, stanowiące średnią z wielolecia wielkość 

całkowitego zasilania określonego obszaru bilansowego, pomniejszone o średnią z wielolecia 

wielkość przepływu wód, tak aby nie dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód 

powierzchniowych związanych z wodami podziemnymi i do powstania znaczących szkód 

w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, a także określone 

z zachowaniem warunku niepogarszania stanu chemicznego wód  podziemnych, ustalone 

z uwzględnieniem istniejącego w obszarze przestrzennego zróżnicowania warunków 

zasilania, występowania, parametrów hydrogeologicznych i kontaktów hydraulicznych 

poziomów wodonośnych, przestrzennego rozkładu środowiskowych i hydrogeologicznych 

ograniczeń dla stopnia zagospodarowania zasobów oraz przestrzennego rozkładu 

istniejącego użytkowania wód podziemnych, wyznaczonymi bez wskazywania szczegółowej 

lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania wód. 

Zgodnie z tą definicją ustalenie zasobów dyspozycyjnych wymaga przeprowadzenia 

modelowych obliczeń prognostycznych wpływu aktualnego, perspektywicznego 

i maksymalnego stopnia zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych na zasilanie podziemne 

rzek w aspekcie utrzymania ich przepływów nienaruszalnych oraz na położenie zwierciadła 

wód gruntowych w obszarach chronionych - z analizą możliwych zagrożeń dla stanu 

ekosystemów lądowych. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego dostosowania 

metodyki ustalania kryteriów hydrodynamicznych dla środowiskowych ograniczeń poboru 

i depresjonowania wód podziemnych w badań modelowych jako kryterium dla ustalania 

zasobów dyspozycyjnych. 

W ramach Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry nie została przeprowadzona 

modelowa symulacja hydrodynamicznych i środowiskowych skutków zagospodarowania 

zasobów dyspozycyjnych w stopniu wymaganym aktualnie obowiązującą definicją. Brak 

takiej oceny spowoduje ryzyko prowadzenia polityki zatwierdzania zasobów 

eksploatacyjnych ujęć i wydawania pozwoleń wodnoprawnych w ilościach, stanowiących 

zagrożenie dla równowagi systemu. 
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Konieczna jest weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych wydanych na pobór wód 

podziemnych. Bowiem rzeczywiste wielkości poborów wód podziemnych w obszarze 

omawianej zlewni są kilka lub kilkadziesiąt razy mniejsze od wielkości poborów wód 

podziemnych dopuszczalnych w pozwoleniach wodnoprawnych. Są również takie aktualne 

pozwolenia wodnoprawne, dla których w rzeczywistości brak jest poborów wód. Przykłady 

zawiera tabela nr 21 i 22. 

 

W projekcie rozporządzenia nie wprowadzono ograniczeń związanych z ochroną 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych z uwagi na działania regionalnych dyrekcji 

ochrony środowiska i tworzeniem planów zadań ochronnych / planów ochrony dla tych 

obszarów w formie rozporządzenia i wchodzących w obowiązywanie na zasadach prawa 

miejscowego. 

 

Podobnie nie wprowadzano zapisów i ograniczeń odnośnie obszarów bezpośredniego 

zagrożenia powodzią z uwagi na szczegółowe zapisy ustawy Prawo Wodne w tym zakresie 

a także z uwagi na obowiązek umieszczania tych obszarów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

W ramach niniejszego opracowania należało sprawdzić efekt ekologiczny 

postulowanych w projekcie warunków wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu 

z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry w kontekście osiągnięcia zapisanych do tych wód 

celów środowiskowych. 

Efekty ekologiczne postulowanych w niniejszym opracowaniu warunków korzystania 

z wód nie są możliwe do skwantyfikowania. Natomiast bazując na doświadczeniach autorów 

w zakresie ocen środowiskowych prognozuje się korzystny wpływ zapisów w zakresie 

osiągnięcia celów środowiskowych. 

Wykonane ilościowe analizy bilansowe pozwalają na wniosek, że podstawowym 

ograniczeniem użytkowania zasobów wód powierzchniowych Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej 

Odry, w celu realizacji celów środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry, powinno być zachowanie w korycie przepływu nienaruszalnego 

a tym samym poprawa warunków bytowania organizmów. Działania te wpłyną co najmniej 

na utrzymanie dobrego stanu i z dużym prawdopodobieństwem na poprawę elementów 

biologicznych.  
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Badania naukowe dowodzą, że działania (w szczególności dotyczące hydromorfologii) 

w zakresie zachowania ciągłości i pozostawienia przepływu nienaruszalnego wpływają 

korzystnie na organizmy żywe i ich siedliska. Efekt ekologiczny podlegał będzie ocenie 

w ramach monitoringu środowiska po ich wdrożeniu. 

 

Podsumowując, istotnym z punktu widzenia niniejszego opracowania jest podanie 

informacji dla organów wydających pozwolenia wodnoprawne. Spełnienie warunków 

(uzasadnienie spełnienia wymagań) zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków 

korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry powinno być zawarte w operacie 

wodnoprawnym lub w załącznikach do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie 

wodnoprawne. Uzasadnienie spełnienia wymagań warunków korzystania z wód powinno 

znaleźć się w uzasadnieniu decyzji pozwolenie wodnoprawne.  

 

 

 

 

 

 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

119 
 

Spis wykorzystanych materiałów 
 

1. Chełmicki W., 2003: Odpływ podziemny. [w:] Pociask-Karteczka J. [red.], Zlewnia. Właściwości 

i procesy. Inst. Geogr. I Gosp. Przestrz., Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków, 207-214.  

2. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru 

Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. szczecińskie, Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, 

oddział w Poznaniu, 1998. 

3. Herbich P.: Metodyka ustalania zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania z określoną gwarancją i zestawiania bilansu wodno-gospodarczego wód 

podziemnych wraz z określeniem wpływu ich zagospodarowania na wody powierzchniowe 

zlewni Iny, Warszawa, 2009. 

4. Jokiel P., 1994: Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany 

w Polsce. Acta Geograph. Lodz., nr 66-67, Łódź. 

5. Kondracki J., 2000: Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 

6. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 – arkusze: 13 (Szczecin), Wyd. Geol., 

Warszawa, 1987. 

7. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – arkusze: 151 (Nowe Warpno), 189 

(Tanowo), 190 (Police), 227 (Dołuje), 228 (Szczecin), 265 (Gryfino), PIG, 1997-2000. 

8. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:50 000, 2010. 

9. Materiały baz danych RZGW w Szczecinie. 

10. Matkowska Z., 1988: Zasoby wód podziemnych Niziny Szczecińskiej na zachód od Odry. 

Archiwum PIG, Warszawa. 

11. Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 

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

12. Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych 

w dorzeczach w latach 2009–2011. Temat nr 32.8407.0901.18.0. SPRAWOZDANIE 

z wykonania zadania nr 7 Opracowanie raportu o stanie chemicznym oraz ilościowym 161 

jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami RDW i dyrektywy „córki”, PIG – 

PIB, Warszawa, 2011. 

13. Mroziński Z., 2012: Opis analityczny współczynnika k do wzoru H. Kostrzewy uwzględniający 

wyniki jej badań (artykuł przekazany do publikacji).  

14. Opracowanie metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem 

oddziaływania z wodami powierzchniowymi – Zadanie 2.07, PIG-PIB, 2008. 

15. Pożaryski W., 1974: Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. [w:] Budowa geologiczna 

Polski, t. 4, cz. 1, Warszawa. 

16. Raport o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla obszarów 

dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW, PIG, Warszawa, 2008. 

17. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008 – 2009. 

18. Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2010, Szczecin, 2011.  



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

120 
 

Spis tabel 
 

Tabela 1. Wykaz rzek w obszarze Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry ................................................... 15 

Tabela 2. Zestawienie wielkości przepływów minimalnych i średnich w przekroju wodowskazowym 17 

Tabela 3. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne systemu wodonośnego Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

określone w dokumentacji hydrogeologicznej ...................................................................................... 28 

Tabela 4. Zasoby dyspozycyjne systemu wodonośnego Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry określone na 

zlecenie PIG – PIB w 2011 r. .................................................................................................................. 29 

Tabela 5. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w regionie bilansowym 

Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) ................................................................................................. 31 

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji i oceny stanu chemicznego wód podziemnych w punktach krajowego 

monitoringu diagnostycznego w 2010 r. ............................................................................................... 37 

Tabela 7. Identyfikacja oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych .............................. 39 

Tabela 8. Identyfikacja działań planowanych mających wpływ na stan zasobów wodnych ................. 42 

Tabela 9. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych w Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry ................................................................................................................................ 47 

Tabela 10. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych w Lewobrzeżnej 

Zlewni Dolnej Odry ................................................................................................................................ 48 

Tabela 11. Zestawienie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej 

Odry ....................................................................................................................................................... 48 

Tabela 12. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego w punktach monitoringu rzek w 2009 r....... 55 

Tabela 13. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w latach 2008 – 2010 w podziale na kategorie 

użytkowania .......................................................................................................................................... 57 

Tabela 14. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w latach 2008 – 2010 w podziale na kategorie 

użytkowania z uwzględnieniem ujęć zlokalizowanych w strefie wododziałowej ................................. 58 

Tabela 15. Zestawienie przekrojów bilansowych w zlewni Gunicy ....................................................... 65 

Tabela 16. Obliczenia stężeń w punktach pomiarowo-kontrolnych wg wartości średniej ................... 77 

Tabela 17. Zestawienie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonach wodno-

gospodarczych ....................................................................................................................................... 87 

Tabela 18. Zestawienie sumarycznego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonach wodno-

gospodarczych ....................................................................................................................................... 89 

Tabela 19. Zestawienie ujęć wód podziemnych, w których dokonano podziału poboru ..................... 91 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

121 
 

Tabela 20. Zestawienie wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w rejonach 

wodno-gospodarczych .......................................................................................................................... 93 

Tabela 21. Lista obiektów w rejonie wodno-gospodarczym C1, dla których brak jest aktualnie 

poborów wód podziemnych .................................................................................................................. 97 

Tabela 22. Lista obiektów w rejonie wodno-gospodarczym C1, o największej różnicy między 

wielkością poborów wód podziemnych dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym a poborem 

rzeczywistym w 2010 r. ......................................................................................................................... 98 

Tabela 23. Zestawienie wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w rejonach 

wodno-gospodarczych w granicach zlewni ........................................................................................... 99 

Tabela 24. Wskaźniki do oceny stanu ilościowego w scalonych częściach wód ................................. 102 

Tabela 25. Wskaźniki do oceny stanu morfologicznego w jednolitych częściach wód ....................... 103 

 

 

 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

122 
 

Spis rysunków 
 

Ryc 1. Podział Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry na jednostki administracyjne i fizycznogeograficzne 

wg Kondrackiego (2000) .......................................................................................................................... 9 

Ryc 2. Użytkowanie terenu w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry wg klasyfikacji Corine...................... 11 

Ryc 3. Obszary chronione w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry ........................................................... 13 

Ryc 4. Sieć rzeczna i położenie przekroju wodowskazowego IMGW w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej 

Odry ....................................................................................................................................................... 16 

Ryc 5. Schemat przepływu wód podziemnych w JCWPd nr 3. (Źródło: PSH) ........................................ 21 

Ryc 6. Użytkowe poziomy wodonośne w regionie bilansowym............................................................ 26 

Ryc 7. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą hydrologiczną dla przekroju 

wodowskazowego Tatynia na rzece Gunicy .......................................................................................... 30 

Ryc 8. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Myślibórz Mały (SOH nr 

II/1108/1) w okresie IX 2004 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło swobodne). .......................... 32 

Ryc 9. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Myślibórz Mały 

(SOH nr II/1108/1) ................................................................................................................................. 32 

Ryc 10. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Stolec (SOH nr II/1092/1) 

w okresie IX 2004 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). ................................................ 33 

Ryc 11. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Stolec (SOH nr 

II/1092/1) .............................................................................................................................................. 33 

Ryc 12. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Dobra Szczecińska (SOH 

nr II/1094/1) w okresie X 2004 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). ........................... 34 

Ryc 13. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Dobra Szczecińska 

(SOH nr II/1094/1) ................................................................................................................................. 34 

Ryc 14. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Kołbaskowo (SOH nr 

II/1096/1) w okresie X 2004 – XI 2009 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). ................................. 35 

Ryc 15. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Kołbaskowo (SOH 

nr II/1096/1) .......................................................................................................................................... 35 

Ryc 16. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w punkcie obserwacji Szczecin (SOH nr 

II/1099/1) w okresie I 2006 – XII 2010 (studnia wiercona, zwierciadło napięte). ................................. 36 

Ryc 17. Wykres średnich rocznych stanów zwierciadła wody w punkcie obserwacji Szczecin (SOH nr 

II/1099/1) .............................................................................................................................................. 36 

Ryc 18. Lokalizacja istniejących oraz planowanych inwestycji .............................................................. 44 



„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 

 

123 
 

Ryc 19. Lokalizacja punktów monitoringowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry .......................... 50 

Ryc 20. Struktura użytkowania wód powierzchniowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry ............ 56 

Ryc 21. Struktura użytkowania wód podziemnych w regionie bilansowym w 2010 r. ......................... 58 

Ryc 22. Lokalizacja ujęć wód powierzchniowych w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry ........................ 62 

Ryc 23. Lokalizacja punktów zrzutu ścieków w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry .............................. 63 

Ryc 24. Wykresy stężeń zanieczyszczeń BZT5, Nog i Pog dla rzeki Gunicy ............................................... 81 

Ryc 25. Szkic poglądowy do podziału poboru U ujęcia o obszarze spływu wód podziemnych OSu 

obejmującym fragmenty rejonu wodno-gospodarczego PW-G1 (OSu(PW-G1)) i PW-G2 (OSu(PW-G2)). ..... 84 

Ryc 26. Podział regionu bilansowego Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (10) na rejony wodno-

gospodarcze .......................................................................................................................................... 85 

Ryc 27. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych .......................... 88 

Ryc 28. Lokalizacja ujęć wód podziemnych w regionie bilansowym Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry 

(10) wraz z obszarami spływu wód podziemnych ................................................................................. 90 

Ryc 29. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r. w rejonach 

wodno-gospodarczych .......................................................................................................................... 94 

Ryc 30. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych ........ 95 

 

 

 


