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Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie obliczeń bilansowych 

umożliwiających ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód (powierzchniowych 

i podziemnych) z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników a także sformułowanie 

zasad i ograniczeń w rozdysponowaniu zasobów zlewni rzeki Iny, mających na celu 

umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 

w postaci m.in. zabezpieczenia potrzeb użytkowników wód wraz z określeniem gwarancji 

dostawy wody oraz zabezpieczenie potrzeb środowiska przyrodniczego. 

Podstawą prawną opracowania jest Umowa Nr 58/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie – jako Zamawiającym a konsorcjum firm: lider – Integrated Management 

Services Sp z o. o. i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 

Badawczy Oddział we Wrocławiu.  

Generalnym celem pracy jest stworzenie aplikacji komputerowej, umożliwiającej 

wykonanie dynamicznego bilansu ilościowego i jakościowego zasobów wodnych zlewni 

rzeki Iny oraz sformułowanie wymiernych ograniczeń ilościowych i jakościowych 

w korzystaniu z zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny. 

 

Charakterystyka obszaru 

Analizowany obszar zlewni rzeki Iny zlokalizowany jest w północno-zachodniej 

Polsce w województwie zachodniopomorskim. Obszar zlewni położony jest w następujących 

powiatach: choszczeńskim, drawskim, stargardzkim, goleniowskim, pyrzyckim, strzelecko-

drezdeneckim i łobeskim. Obszar zlewni rzeki Iny i jej dopływów obejmuje swym zasięgiem 

25 gmin.  

Pod względem geograficznym badana zlewnia znajduje się na obszarze Pojezierza 

Ińskiego, Pojezierza Choszczeńskiego, Równiny Pyrzyckiej, Równiny Goleniowskiej, Doliny 

Dolnej Odry oraz niewielkim fragmencie Równiny Drawskiej, które są mezoregionami 

należącymi do makroregionów Pobrzeża Szczecińskiego, Pojezierza Zachodniopomorskiego 

i na krótkim odcinku źródłowym, Pojezierza Południowopomorskiego, podprowincji 

Pojezierza Południowobałtyckiego i Pobrzeża Południowobałtyckiego oraz prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego [Kondracki, 2002]. 

Omawiany obszar w zlewni Iny należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza 

Bałtyckiego. Źródła rzeki znajdują się na Pojezierzu Ińskim, w rejonie miejscowości 

Ciemnik, natomiast ujście zlokalizowane jest poniżej jeziora Dąbie, na północ od 

wsi Inoujście, w granicach gminy Goleniów. Układ sieci rzecznej zlewni rzeki Ina należy 

określić jako dendryczny i nieznacznie asymetryczny. Prawostronna (północna i północno-

zachodnia) cześć zlewni cechuje się o kilka procent większą powierzchnią (około 55%) niż 
część lewostronna (południowa i południowo-zachodnia) – około 45%. Najdłuższą rzeką 
zlewni i jednocześnie rzeką główną, jest Ina. Najdłuższym dopływem prawostronnym jest 

Krąpiel, a lewostronnym – Mała Ina. Kolejne analizowane dopływy to Reczyca, Krępa, 

Dołżnica i Pęzinka (rys. 1). Dodatkowo ciekawym elementem sieci hydrograficznej zlewni 

Iny jest pseudobifurkacja, która występuje w rejonie kilometra 113 biegu rzeki Ina, a więc 

następuje rozdział wody rzeki Ina na część płynącą korytem Iny Kradzionej i Iny (właściwej). 

Nie jest to klasyczna bifurkacja, bowiem woda ostatecznie wraca do rzeki Ina, a więc 

zachodzi obieg zamknięty wody. 

Biorąc pod uwagę charakter i mechanizm wymiany wody, w zlewni rzeki Ina 

wyróżnia się jeziora odpływowe, stanowiące źródło rzeki (Jez. Gardzko, Jez. Storkowskie), 

przepływowe (Jez. Krzemień, Jez. Bytowskie, Jez. Marianowskie) oraz bezodpływowe 
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(Jez. Pełcz). W zlewni funkcjonuje ponad 1000 jezior, w tym 99 oznaczonych oraz 925 

nieoznaczonych (MPHP 2010). Do dalszych analiz wytypowano następujące jeziora: Ińsko, 

Pełcz, Krzemień, Stubnica, Raduń, Marianowskie, Kluki, Szadzko, Gardzko i Korytowskie.  

 

Rys. 1  Zlewnia Iny. Mapa. Skala 1 : 250 000 

 

Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne 

Zlewnia rzeki Ina jest kontrolowaną jednostką hydrograficzną. Zarówno na rzece 

głównej (Ina), jak i na jej wybranych dopływach prowadzi się lub prowadzono obserwacje 

stanu wody (na 13 przekrojach wodowskazowych) oraz pomiary natężenia przepływu (rys. 1). 

Liczba stacji wodowskazowych ulegała zmianie przede wszystkim w czasie. Szczegółowy 

wykaz przekrojów wodowskazowych i ich charakterystykę hydrograficzną podano w tab. 1.  

 

 



5 

 

Tabela 1. Wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Ina 

Lp. 
Nazwa 
rzeki 

Posterunek 
wodowskazowy 

Kilometraż 
[km] 

Powierzchnia 
A (km2) 

Zakres 
czasowy 

Typ 

1 Ina Krzemień 115,70 88,77 1983 - 1999 historyczny 

2 Ina Stargard Szczeciński I 59,95 741,66 1990 - 2009 współczesny 

3 Ina Stargard Szczeciński II 54,64 1780,8 1983 - 1997 historyczny 

4 Ina Goleniów 15,36 2138,93 1990 - 2009 współczesny 

5 Reczyca Suchań 3,90 81,04 1983 - 1997 historyczny 

6 Mała Ina Zamęcin 40,80 197,00 1983 - 1997 historyczny 

7 Mała Ina Morzyca 20,24 321,30 1990 - 2009 współczesny 

8 Krąpiel Chociwel 49,78 22,41 1983 - 1997 historyczny 

9 Krąpiel Gogolewo 23,99 452,80 1990 - 2009 współczesny 

10 Krąpiel Stargard Szczeciński 0,50 598,10 1983 - 1999 historyczny 

11 Krępa Marianowo 9,70 121,00 1983 - 1997 historyczny 

12 Dołżnica Wiechowo 0,20 81,40 1983 - 1997 historyczny 

13 Pęzinka Pęzino 0,80 90,76 1983 - 1999 historyczny 

 

W oparciu o ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) (tab. 2) oraz 

w oparciu o ciągi wydłużone równaniami aproksymującymi (tab. 3) obliczono podstawowe 

charakterystyki hydrologiczne natężenia przepływu. 

 

Tabela 2. Przepływy charakterystyczne główne 2. stopnia dla posterunków 

wodowskazowych zlewni rzeki Ina za rzeczywisty okres obserwacyjny 

 

Rzeka Posterunek 
NNQ 
[m3/s] 

SNQ 
[m3/s] 

SSQ 
[m3/s] 

SWQ 
[m3/s] 

WWQ 
[m3/s] 

Ina Krzemień 0,11 0,19 0,47 0,94 1,52 

Ina 
Stargard 

Szczeciński I 
0,48 1,24 3,54 9,61 12,9 

Ina 
Stargard 

Szczeciński II 
0,63 2,84 8,85 26,6 45,5 

Ina Goleniów 1,94 6,78 14,2 33,7 61,6 

Reczyca Suchań 0,001 0,08 0,39 1,67 2,87 

Mała Ina Zamęcin 0,06 0,14 0,66 2,73 4,53 

Mała Ina Morzyca 0,035 0,18 0,98 3,56 5,9 

Krąpiel Chociwel 0,005 0,032 0,19 0,5 0,66 

Krąpiel Gogolewo 0,049 0,48 3,00 13,5 26,2 

Krąpiel 
Stargard 

Szczeciński 
0,26 0,92 4,13 13,7 19 

Krępa Marianowo 0,003 0,06 0,8 3,7 7,51 

Dołżnica Wiechowo 0,001 0,08 0,55 2,29 4,21 

Pęzinka Pęzino 0,035 0,2 0,86 3,36 8,64 
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Tabela 3. Przepływy charakterystyczne główne 2. stopnia dla posterunków 

wodowskazowych zlewni rzeki Ina w latach 1983-2009 

 

Rzeka Posterunek 
NNQ 
[m3/s] 

SNQ 
[m3/s] 

SSQ 
[m3/s] 

SWQ 
[m3/s] 

WWQ 
[m3/s] 

Ina Krzemień 0,11 0,21 0,45 0,96 1,52 

Ina 
Stargard 

Szczeciński I 
0,07 1,15 3,62 10,1 13,9 

Ina 
Stargard 

Szczeciński II 
0,63 3,32 8,75 26,1 45,5 

Ina Goleniów 1,94 7,40 13,82 33,7 61,6 

Reczyca Suchań 0,001 0,08 0,37 1,50 2,87 

Mała Ina Zamęcin 0,030 0,14 0,64 2,36 4,53 

Mała Ina Morzyca 0,040 0,22 0,98 3,45 5,90 

Krąpiel Chociwel 0,005 0,041 0,18 0,51 0,66 

Krąpiel Gogolewo 0,049 0,59 3,08 13,0 26,2 

Krąpiel 
Stargard 

Szczeciński 
0,11 0,85 3,95 14,4 25,7 

Krępa Marianowo 0,003 0,10 0,82 4,19 9,84 

Dołżnica Wiechowo 0,001 0,09 0,53 2,17 4,21 

Pęzinka Pęzino 0,027 0,18 0,79 3,09 8,64 

 

Porównanie obu ciągów danych prowadzi do istotnych wniosków. Przede wszystkim, 

realizacja postulatu o jednorodności ciągów obserwacyjnych nie zmieniła istotnie wartości 

SSQ, SWQ i WWQ. Homogenizacja ciągów wyraźnie zmieniła z kolei wartości NNQ i SNQ, 

co znajduje swój wyraz w wartościach przepływu nienaruszalnego obliczonego metodą 
parametryczną Kostrzewy i metodą małopolską. 

W tabeli 3. przedstawiono wartości przepływów charakterystycznych dla 

poszczególnych przekroi wodowskazowych po homogenizacji (1983-2009). Wartości NNQ, 

w większości przypadków, wzrastają z biegiem rzeki. Ponadto brak istotnego związku 

korelacyjnego między powierzchnią zlewni a wielkością NNQ w przypadku zlewni małych, 

o powierzchni poniżej 121 km
2
. 

Średnie roczne wartości natężenia przepływu z wielolecia 1983-2009 nawiązują do 

przyrostu powierzchni zlewni i wykazują bardzo silną korelacją z powierzchnią zlewni, choć 
zdarzają się niewielkie odstępstwa od tej zasady. Na SSQ ma wpływ odpływ jednostkowy 

SSq (tab. 4.).  

Najsłabszy związek zachodzi między powierzchnią zlewni a przepływem WWQ, co 

wynika z transformacji fali wezbraniowej kształtowanej zarówno przez geometrię koryta 

i doliny rzecznej jak i przez zróżnicowaną liczbę oraz nierównomierny rozkład przestrzenny 

jezior wpływających na możliwości retencyjne zlewni. 

Ogólnie biorąc, zasoby wodne zlewni prawostronnych dopływów rzeki Ina są większe 

niż dla zlewni Małej Iny. Przejawia się to niemal we wszystkich wielkościach 

charakterystycznych odpływu jednostkowego, a więc zarówno dla odpływów wody niskiej, 

średniej jak i wysokiej. Przyczyn należy upatrywać w wielkości zasilania (suma roczna 

opadów atmosferycznych), większej gęstości sieci rzecznej zlewni Krąpieli, jej większej 

jeziorności, a więc i retencyjności oraz większemu nachyleniu terenu. 
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Tabela 4. Wartości charakterystyczne odpływu jednostkowego dla wielolecia 1983-2009 

 

Powierzchnia NNq SNq SSq SWq WWq 
Rzeka Posterunek 

A [km2] [m3/s/km2] [m3/s/km3] [m3/s/km2] [m3/s/km2] [m3/s/km2] 

Ina Krzemień 88,77 1,2 2,4 5,1 10,8 17,1 

Ina Stargard Szczeciński I 741,66 0,1 1,6 4,9 13,6 18,7 

Ina Stargard Szczeciński II 1780,8 0,4 1,9 4,9 14,7 25,6 

Ina Goleniów 2138,93 0,9 3,5 6,5 15,8 28,8 

Reczyca Suchań 81,04 0,0 1,0 4,6 18,5 35,4 

Mała Ina Zamęcin 197 0,2 0,7 3,2 12,0 23,0 

Mała Ina Morzyca 321,3 0,1 0,7 3,1 10,7 18,4 

Krąpiel Chociwel 22,41 0,2 1,8 8,0 22,8 29,5 

Krąpiel Gogolewo 452,8 0,1 1,3 6,8 28,7 57,9 

Krąpiel Stargard Szczeciński 598,1 0,2 1,4 6,6 24,1 43,0 

Krępa Marianowo 121 0,0 0,8 6,8 34,6 81,3 

Dołżnica Wiechowo 81,4 0,0 1,1 6,5 26,7 51,7 

Pęzinka Pęzino 90,76 0,3 2,0 8,7 34,0 95,2 

 

Analiza średniego rocznego hydrogramu wartości SSQm dla rzeki Ina prowadzi do 

wniosku, że przepływy mniejsze niż SSQ występują w okresie od maja do listopada, 

natomiast wyższe od grudnia do kwietnia. Uogólniając, wyższe SSQm charakteryzują 
hydrologiczną zimę, niższe – hydrologiczne lato. Wynika to z mechanizmu alimentacji zlewni 

– przeważa zasilenia śnieżne (roztopowe) nad letnim (opadowe). Zmienność SSQm w profilu 

podłużnym Iny wskazuje również na wzrost amplitudy hydrogramu poniżej wspomnianego 

już punktu konfluencji (rys. 2.) Podobną zmienność w skali roku wykazują wartości SSQm 

dla rzeki Kąpiel i Małej Iny. 

Wartości SSQm w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki zostały przedstawione 

w tabeli 5. 

 
 
Rys. 2. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych 

rzeki Ina dla wieloletnich okresów referencyjnych 
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Tabela 5. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki Ina dla referencyjnych okresów 

wieloletnich 

 

SSQm [m3/s] 

Miesiąc 
Krzemień 

Stargard 

Szczeciński 

I 

Stargard 

Szczeciński 

II 

Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 
Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 0,40 3,16 7,61 12,5 0,27 0,47 0,97 0,12 2,27 3,20 0,53 0,43 0,72 

XII 0,51 4,30 10,2 15,0 0,48 0,79 1,23 0,20 3,50 4,79 0,82 0,60 1,01 

I 0,56 4,66 12,0 17,2 0,57 0,93 1,41 0,27 4,54 5,79 1,19 0,86 1,26 

II 0,60 4,93 15,6 21,7 0,65 1,09 1,78 0,29 6,40 6,54 1,41 0,91 1,51 

III 0,68 5,16 16,5 23,0 0,69 1,23 1,84 0,32 6,50 7,26 1,51 1,03 1,41 

IV 0,68 4,89 12,3 19,0 0,60 1,03 1,48 0,31 4,51 6,24 1,47 0,96 1,23 

V 0,50 3,06 7,35 13,4 0,34 0,54 0,85 0,21 2,11 3,55 0,65 0,42 0,68 

VI 0,41 2,68 4,91 10,1 0,29 0,46 0,58 0,13 1,34 2,82 0,54 0,33 0,59 

VII 0,34 2,40 4,28 9,38 0,22 0,35 0,39 0,11 1,10 2,30 0,41 0,25 0,47 

VIII 0,30 2,09 4,22 8,60 0,19 0,31 0,32 0,09 0,92 1,81 0,32 0,25 0,39 

IX 0,30 2,58 5,33 9,78 0,19 0,36 0,41 0,09 1,38 2,55 0,38 0,24 0,43 

X 0,33 2,56 5,92 10,6 0,20 0,33 0,55 0,08 1,45 2,73 0,38 0,28 0,58 
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Hydrologia przepływów średnich miesięcznych z wielolecia dla pozostałych rzek 

kontrolowanych zlewni Iny (Reczyca, Dołżnica, Krępa, Pęzinka) nie różni się istotnie od 

rocznej zmienności SSQm Iny, Małej Iny czy Krąpieli. Minimalne wartości SSQm występują 
w miesiącach od maja do listopada, a maksymalne od grudnia do kwietnia. Największe 

zróżnicowanie wartości bezwzględnych SSQm występuje podczas wezbrań, a najmniejsze 

w okresie niedoboru opadów atmosferycznych (rys. 3.). 

 

 
 
Rys. 3. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych 

rzek Reczyca, Dołżnica, Krępa i Pęzinka dla wieloletnich okresów referencyjnych 

 

Zmienność przepływów skrajnych (NNQm i WWQm) nawiązuje w swym przebiegu 

do rocznego rytmu SSQm (tabele 6 i 7). Zarówno przepływy najniższe miesięczne, jak 

i najwyższe miesięcznie z wielolecia osiągają najmniejsze wartości w okresie 

hydrologicznego lata, a największe w okresie hydrologicznej zimy. 

 

Podsumowując analizę warunków hydrologicznych w zlewni rzeki Ina można 

powiedzieć, że rozpatrywana zlewnia reprezentuje ustrój hydrologiczny określony przez 

Maurice Pardego jako złożony śnieżno-deszczowy [Byczkowski, 1999]. Charakteryzuje się 
on występowaniem wezbrania wiosennego (zimowo-wiosennego) oraz zależnie od odmiany, 

wezbrania letniego lub jesienno-zimowego. Według Biernata wezbrania w zlewni Iny 

występują głównie w lutym i marcu, jedynie na wschodzie w marcu i kwietniu [Starkel, 

1999]. 
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Tabela  6. Zmienność NNQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki Ina dla referencyjnych okresów 

wieloletnich 

 

NNQm 

Miesiąc 
Krzemień Stargard 

Szczeciński I 

Stargard 

Szczeciński II 
Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 

Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 0,19 1,63 0,63 4,68 0,08 0,14 0,18 0,011 0,59 1,02 0,005 0,001 0,20 

XII 0,24 1,80 4,27 7,60 0,11 0,14 0,17 0,031 0,85 1,10 0,03 0,060 0,27 

I 0,19 1,59 4,96 7,68 0,17 0,38 0,42 0,034 0,88 1,44 0,20 0,18 0,43 

II 0,28 1,50 5,37 7,64 0,18 0,31 0,42 0,031 0,98 1,24 0,11 0,14 0,40 

III 0,30 1,62 6,59 8,64 0,24 0,31 0,55 0,050 1,20 1,83 0,15 0,14 0,44 

IV 0,29 1,92 3,80 7,56 0,14 0,24 0,41 0,048 1,14 1,60 0,20 0,18 0,36 

V 0,18 0,82 2,54 5,98 0,06 0,09 0,21 0,048 0,45 0,57 0,004 0,029 0,10 

VI 0,12 0,56 1,21 3,93 0,044 0,08 0,09 0,035 0,24 0,30 0,004 0,010 0,035 

VII 0,11 0,48 0,68 1,94 0,001 0,07 0,044 0,013 0,05 0,26 0,003 0,007 0,035 

VIII 0,12 0,58 0,67 2,54 0,001 0,06 0,041 0,007 0,049 0,30 0,006 0,007 0,047 

IX 0,11 0,89 1,91 3,20 0,001 0,08 0,035 0,007 0,25 0,36 0,013 0,002 0,090 

X 0,14 0,85 2,43 3,86 0,041 0,08 0,14 0,005 0,33 0,86 0,012 0,001 0,11 
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Tabela 7. Zmienność WWQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki Ina dla referencyjnych okresów 

wieloletnich 

 

WWQ m 

Miesiąc 
Krzemień Stargard 

Szczeciński I 

Stargard 

Szczeciński II 
Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 

Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 0,79 7,68 18,4 24,6 2,48 1,49 3,53 0,34 7,36 10,7 1,95 1,66 2,93 

XII 0,95 9,62 36,0 44,6 2,32 3,12 5,90 0,61 18,4 15,3 3,23 1,87 3,96 

I 1,50 12,3 39,2 56,6 2,63 3,59 4,26 0,66 26,2 18,4 7,33 4,06 4,29 

II 1,52 12,9 39,2 56,6 2,64 3,75 5,18 0,63 26,2 17,8 7,51 3,33 6,36 

III 1,44 11,1 40,2 61,6 2,32 4,22 4,94 0,62 24,0 18,2 7,45 2,83 5,89 

IV 1,44 12,0 45,5 57,5 2,87 4,22 5,38 0,62 21,1 19,0 5,98 4,21 8,64 

V 1,11 7,61 29,1 36,5 1,49 1,57 2,56 0,60 10,8 12,8 2,72 1,48 2,36 

VI 1,06 8,46 13,9 16,9 2,36 4,30 4,01 0,41 4,97 17,6 5,26 1,83 4,06 

VII 0,99 9,11 15,8 24,4 1,65 1,47 1,66 0,42 5,35 12,9 3,33 2,18 3,33 

VIII 0,93 6,58 16,2 19,6 2,01 4,53 1,73 0,36 3,55 9,2 3,08 1,96 2,59 

IX 0,44 6,53 15,8 23,1 1,08 2,27 1,26 0,36 7,40 8,3 1,96 1,63 2,02 

X 0,58 4,52 12,8 24,5 0,62 1,21 2,21 0,28 5,5 7,89 2,72 0,97 1,75 
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Wartości współczynnika nieregularności przepływów informują o hydrologicznej 

stabilności rzeki, a są miarą sezonowej zmienności przepływów (tab. 8). Zasadniczo 

największymi wartościami cechują się rzeki górskie, szczególnie karpackie (1000-3000), 

mniejszymi rzeki nizinne (200-400), a najmniejszymi rzeki Pojezierza Pomorskiego (z reguły 

poniżej 50) [Starkel, 1999]. W przypadku zlewni Iny można sformułować ogólną 
prawidłowość, iż największą nieregularnością przepływów odznaczają się małe zlewnie 

o niewielkiej jeziorności. Wynika to z większego udziały czynników lokalnych 

w kształtowaniu wezbrań i niżówek. 

 

Tabela 8. Wartości współczynnika nieregularności przepływów dla wodowskazów w zlewni 

rzeki Ina 

 

Wodowskaz 
WWQ 
[m3/s] 

NNQ 
[m3/s] 

WWQ/NNQ 

Krzemień 1,52 0,11 14 

Stargard Szczeciński I 12,9 0,48 27 

Stargard Szczeciński II 45,5 0,63 72 

Goleniów 61,6 1,94 32 

Suchań 2,87 0,001 2870 

Zamęcin 4,53 0,06 76 

Morzyca 5,9 0,035 169 

Chociwel 0,66 0,005 132 

Gogolewo 26,2 0,049 535 

Stargard Szczeciński 19 0,26 73 

Marianowo 7,51 0,003 2503 

Wiechowo 4,21 0,001 4210 

Pęzino 8,64 0,035 247 

 

Stan jakościowy zasobów wodnych 

 Stan jakościowy zasobów wodnych w zlewni Iny oceniono na podstawie wyników 

badań monitoringowych w tej zlewni prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Szczecinie w latach 2009 – 2011. Klasyfikację przeprowadzono zgodnie 

z 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. Nr 257, poz. 1545). 

Przed wykonaniem klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

(przeprowadzonej w punktach monitoringowych reprezentatywnych dla odpowiednich 

JCWP) nie wykonano oceny wiarygodności wyników pomiarów, ponieważ nie posiadano 

wiedzy na temat warunków wyżej wymienionych pomiarów. 

Klasyfikację elementów biologicznych oraz fizykochemicznych przeprowadzono 

w oparciu o uzyskane od zamawiającego wyniki, natomiast klasyfikację stanu chemicznego 

przyjęto z raportu WIOŚ w Szczecinie pt. ”Ocena jakości wód powierzchniowych 

w województwie zachodniopomorskim w roku 2009”. 

Na podstawie wyżej wymienionych klasyfikacji dokonano oceny stanu wód. 

 Ocenę przeprowadzono dla 13 przekroi monitoringowych reprezentatywnych dla 

określonych jednolitych części wód powierzchniowych: 
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Oceniono: 

rzekę Inę w przekrojach monitoringowych: 

o poniżej Recza Pomorskiego 

o powyżej ujścia Małej Iny 

o poniżej Stargardu Szczecińskiego 

o poniżej Goleniowa 

rzekę Stobnicę w przekroju monitoringowym ujście do Iny 

rzekę Wardynkę w przekroju monitoringowym ujście do Stobnicy 

rzekę Reczycę w przekroju monitoringowym ujście do Iny 

rzekę Małą Inę w przekrojach monitoringowych: 

o poniżej Sądowa 

o ujście do Iny (m. Witkowo) 

rzekę Krąpiel w przekroju monitoringowym ujście do Iny 

rzekę Krępą w przekroju monitoringowym ujście do Kąpieli 

rzekę Pęzinkę w przekroju monitoringowym ujście do kąpieli 

rzekę Wiśniówkę w przekroju monitoringowym ujście do Iny. 

 

Ocena stanu wód przedstawia się następująco (tab. 9): 

 

Tabela 9 Ocena stanu wód powierzchniowych dla przekrojów monitoringowych 

 

Lp
. 

Nazwa przekroju pomiarowo-
kontrolnego 

Stan/potencj
ał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
wód 

1 
Ina - poniżej Recza 

Pomorskiego 
dobry 

poniżej 

dobrego 
zły 

2 Ina - powyżej ujścia Małej Iny dobry bd
*
 dobry 

3 
Ina - poniżej Stargardu 

Szczecińskiego 
umiarkowany bd zły 

4 Ina - poniżej Goleniowa umiarkowany dobry zły 

5 Stobnica – ujście do Iny umiarkowany bd zły 

6 Wardynka – ujście do Stobnicy  umiarkowany bd zły 

7 Reczyca – ujście do Iny dobry bd dobry 

8 Mała Ina - poniżej Sądowa umiarkowany bd zły 

9 
Mała Ina - ujście do Iny (m. 

Witkowo) 
dobry bd dobry 

10 Krąpiel - ujście do Iny dobry bd dobry 

11 Krępa - ujście do Kąpieli umiarkowany dobry zły 

12 Pęzinka - ujście do kąpieli umiarkowany bd zły 

13 Wiśniówka - ujście do Iny umiarkowany bd zły 
*/

bd – brak danych 
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Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

Pod względem geologiczno – strukturalnym obszar bilansowy znajduje się w  obrębie 

niecki szczecińskiej oraz bloku Gorzowa – jednostek rozdzielonych strefą dyslokacyjną 
Pyrzyce - Krzyż. W bezpośrednim podłożu kenozoiku występuje miąższy, dochodzący do 

650 m, kompleks utworów kredy górnej reprezentowany przez margle, kredę piszącą, opoki, 

gezy, wapienie i wapienie margliste. Strop powierzchni mezozoicznej jest urozmaicony, 

występuje na głębokościach od ok. 70 m w części północnej do 300 m na południu. 

Utwory paleogenu i neogenu występują niemal na całym obszarze i są reprezentowane 

głównie przez osady morskie oligocenu oraz lądowo – jeziorne osady miocenu. Ich łączna 

miąższość  jest bardzo zróżnicowana i wynosi od kilku do ponad 100 metrów. Utwory 

czwartorzędowe zalegają na osadach trzeciorzędowych, a jedynie w rejonach wyniesień 

antyklinalnych (rejon Szczecina i Choszczna) na utworach kredy górnej. W profilu osadów 

czwartorzędowych wydziela się osady trzech okresów glacjalnych i interglacjałów oraz 

utwory postglacjalne i holoceńskie. Miąższość utworów czwartorzędu wynosi średnio około 

70 - 80 m, największe miąższości ok. 200 m. Osady te stanowią bardzo złożony, 

wielopoziomowy system warstw glacjalnych (glin) i wodnolodowcowych (piasków 

i żwirów), zastoiskowych i rzecznych, porozcinany w przypadku starszych formacji siecią 
kopalnych dolin, zaś w strefie przypowierzchniowej siecią dolin odpływu wód lodowcowych 

i współczesnych dolin rzecznych wypełnionych utworami piaszczysto-żwirowymi 

i zastoiskowymi: torfami. 

Obszar bilansowy SZ08 obejmuje zlewnię Iny z fragmentem terenu bezpośredniej 

zlewni Odry, o powierzchni 2 329,4 km
2
. Granicę obszaru wyznaczają wododziały 

oddzielające go od obszarów bilansowych: Gowienicy (SZ09), Regi i przyległego 

Przymorza(SZ12), Płoni (SZ07), Lewobrzeżnej zlewni Dolnej Odry (SZ10), Międzyodrza-

Zalewu Szczecińskiego – wysp Wolin i Uznam (SZ02) oraz obszarów: Drawy (PO17) i 

Noteci PradolinyToruńsko- Eberswaldzkiej (PO15) przynależnych do regionu wodnego 

Warty (RZGW Poznań). Od zachodu obszar zamyka terasa zalewowa i koryto Odr  (rys. 4). 

 

 
 

Rys. 4 Mapa rejonów bilansowych znajdujących się w sąsiedztwie rejonu bilansowego Iny 
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Przepływ rzeki jest kontrolowany w 13 przekrojach wodowskazowych, z czego do 

obliczeń bilansu ilościowego wód podziemnych wykorzystano 5 (tab. 10): 

 

Tabela 10 Zestawienie wodowskazów wykorzystanych w obliczeniach bilansowych wód 

podziemnych 

 
Zlewnia bilansowa Wodowskaz 

A-1 Stargard Szczeciński I 

A-2 Gogolewo 

A-3 Morzyca 

Stargard Szczeciński II 
A-4 

Goleniów 

 

W hydrogeologicznym podziale regionalnym Polski wg B. Paczyńskiego zlewnia 

bilansowa Iny leży w  obrębie regionu pomorskiego. 

W obszarze bilansowym Iny piętra wodonośne występują w utworach kenozoicznych 

i w stropie mezozoiku do głębokości ok. 100 m w pasie pobrzeża i głębiej do 200 m 

w obszarze wysoczyznowym i pasie pojeziernym. Czwartorzędowe piętro wodonośne pełni tu 

rolę głównego użytkowego piętra wodonośnego. Piętra neogenu i paleogenu tylko lokalnie 

mają charakter użytkowy, natomiast piętro kredowe jest bardzo słabo rozpoznane. 

Piętro czwartorzędowe występuje na całym omawianym obszarze. Wykształcone jest 

w formie piasków i żwirów pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego lub rzecznego 

o zmiennej litologii, miąższości i rozprzestrzenieniu. Charakteryzuje się wielowarstwowym 

układem poziomów wodonośnych, poprzedzielanych warstwami utworów słabo 

przepuszczalnych. Poszczególne warstwy charakteryzuje brak ciągłości w sposobie ich 

zalegania, a zaburzenia glacitektoniczne i urozmaicona morfologia podłoża powodują, że 

układ hydrostrukturalny jest złożony.  

W obrębie czwartorzędowego piętra wyróżniono następujące poziomy wodonośne: 

gruntowy, międzyglinowy górny, międzyglinowy dolny i podglinowy. W profilu nie zawsze 

pojawiają się wszystkie poziomy. 

Warunki hydrogeologiczne układów krążenia wód podziemnych w zlewni Iny 

sprzyjają zmienności czasowej odpływu podziemnego do koryt rzecznych. Kształtowana jest 

ona z jednej strony sekwencjami lat hydrologicznych o niskich i wysokich opadach 

skutecznych (tworzących infiltrację do wód podziemnych), zaś z drugiej strony – warunkami 

hydrogeologicznymi zlewni Iny, wykazującymi zróżnicowany kontakt Iny i jej dopływów 

z poziomami wodonośnymi o regionalnym rozprzestrzenieniu. 

Badania związku stanu retencji wód podziemnych i przepływu rzeki pochodzącego 

z zasilania podziemnego zlewni bilansowej Iny zostały przeprowadzone w rejonach wodno-

gospodarczych dla okresu lat 1997-2009 na podstawie danych z otworów obserwacyjno – 

pomiarowych sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych prowadzonego przez 

Państwową Służbę Hydrogeologiczną. 

Odpływ podziemny jest scharakteryzowany wartościami średnimi rocznymi (lata 

hydrologiczne) oraz  średnimi sezonowymi (półrocza zimowego XI-IV i letniego V-X) z lat 

1990-2009, obliczonymi dla przekroju wodowskazowego Iny w Goleniowie i Stargardzie 

Szczecińskim, Krąpieli w Gogolewie oraz Małej Iny w Morzycy. 
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Dynamika stanów retencji wód podziemnych jest scharakteryzowana wartościami 

średnimi rocznymi (lata hydrologiczne) oraz  średnimi sezonowymi (półrocza zimowego XI-

IV i letniego V-X) z lat 1997-2009, wyznaczonymi na podstawie obserwacji w posterunkach 

wód podziemnych PSH uznanych za reprezentatywne dla warunków hydrogeologicznych 

zlewni. 

W związku z tym, że okres, dla którego prowadzono korelację odpływu podziemnego 

i stanu retencji, jest bardzo krótki, identyfikację składników bilansu hydrogeologicznego 

dolinnych stref drenażowych i obszarów zasilania  zlewni Iny w okresach wieloleci 

charakterystycznych przeprowadzono metodami hydrologicznymi, zgodnie z metodyką 
[PIG, 2007]. 

A1 - GÓRNA INA 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała istotną korelację dla uśrednionych danych obserwacyjnych z 2 posterunków wód 

podziemnych: Wardyń i Dobrzany (tab. 11). 

Tabela 11 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Iny po przekrój wodowskazowy IMGW w Stargardzie 

Szczecińskim (wyrażonych w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego 

w okresie 1997-2009). 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) Iny 
w Stargardzie Szczecińskim 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych średni dla 
posterunków PIG - PIB 
Dobrzany i Wardyń Rok 

hydrologiczny 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe 
(XI-IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-
X) 

1997 8,0 5,0 6,5 597 615 606 

1998 8,1 4,0 6,1 600 609 604 

1999 13,0 4,8 8,9 573 598 586 

2000 9,6 3,9 6,7 588 616 602 

2001 8,8 5,6 7,2 596 598 597 

2002 16,3 4,0 10,1 572 605 588 

2003 7,9 2,4 5,2 590 635 613 

2004 6,5 2,5 4,5 606 626 616 

2005 7,9 3,3 5,6 588 635 611 

2006 5,3 1,9 3,6 610 661 636 

2007 8,3 6,2 7,3 606 608 607 

2008 11,1 3,3 7,2 576 634 605 

2009 8,6 3,8 6,2 590 617 604 

Średnia 9,2 3,9 6,6 591,7 619,8 605,8 

MIN 5,3 1,9 3,6 571,8 598,3 585,7 

MAX 16,3 6,2 10,1 610,0 661,2 635,6 

MAX/MIN 3,05 3,35 2,81    
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A2 – KRĄPIEL 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała pewną korelację dla danych obserwacyjnych z posterunku wód podziemnych Kania 

(tab. 12). 

 

Tabela 12 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Krąpieli po przekrój w Stargardzie Szczecińskim 

(wyrażonych w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) 
Krąpieli w Stargardzie Szczecińskim 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych dla posterunku PIG - 
PIB Kania 

Rok 
hydrologicz
ny Półrocze 

zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-X) 

Rok (XI-
X) 

1997 1,87 2,37 2,1 109 139 124 

1998 2,11 3,10 2,6 126 153 140 

1999 3,40 5,17 4,3 102 123 113 

2000 2,86 4,67 3,8 105 127 116 

2001 2,13 3,01 2,6 113 130 121 

2002 3,97 6,73 5,4 87 138 112 

2003 1,64 2,82 2,2 142 179 160 

2004 1,63 2,38 2,0 157 160 158 

2005 1,96 2,75 2,4 138 151 144 

2006 1,00 1,54 1,3 157 177 167 

2007 2,31 3,28 2,8 142 111 127 

2008 2,41 4,04 3,2 78 143 110 

2009 1,60 2,51 2,1 127 152 139 

Średnia 2,2 3,4 2,8 121,7 144,8 133,2 

MIN 1,0 1,5 1,3 77,5 110,9 110,3 

MAX 4,0 6,7 5,4 157,0 179,4 167,2 

MAX/MIN 3,98 4,37 4,22    

 

A3 – Mała Ina 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała pewną korelację dla uśrednionych danych obserwacyjnych z 3 posterunków wód 

podziemnych: Kania, Wardyń i Dobrzany (tab. 13). 
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Tabela 13 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Małej Iny po przekrój ujściowy (wyrażonych 

w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) Iny w 
przekroju ujściowym 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych średni dla 
posterunków PIG - PIB  Żółwia Błoć  

Rok 
hydrologicz
ny Półrocze 

zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-X) 

Rok (XI-
X) 

1997 1,02 0,40 0,7 434 456 445 

1998 1,29 0,48 0,9 442 457 449 

1999 1,62 0,45 1,0 416 440 428 

2000 1,09 0,38 0,7 427 453 440 

2001 1,29 0,67 1,0 435 442 439 

2002 1,91 0,38 1,1 410 449 430 

2003 1,16 0,20 0,7 441 483 462 

2004 0,78 0,27 0,5 456 471 463 

2005 1,10 0,65 0,9 438 473 456 

2006 0,84 0,23 0,5 459 500 479 

2007 1,29 0,60 0,9 451 442 447 

2008 1,19 0,20 0,7 410 470 440 

2009 0,95 0,20 0,6 436 462 449 

Średnia 1,2 0,4 0,8 435,0 461,5 448,2 

MIN 0,8 0,2 0,5 410,0 440,0 428,0 

MAX 1,9 0,7 1,1 459,0 499,9 479,5 

MAX/MIN 2,46 3,41 2,20    

 

A4 –Ina od Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała niewielką korelację dla danych obserwacyjnych z posterunków wód podziemnych. 

Najlepszą korelację uzyskano z danymi z posterunku Żółwia Błoć (tab. 14). 
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Tabela 14 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Iny po przekrój ujściowy (wyrażonych w wartościach 

średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 
 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) Małej 
Iny w przekroju ujściowym 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych średni dla 
posterunków PIG - PIB  Żółwia Błoć 

Rok 
hydrologicz
ny Półrocze 

zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-X) 

Rok (XI-
X) 

1997 6,98 8,41 7,7 209 217,1 213 

1998 11,48 9,22 10,3 222 206,5 214 

1999 13,64 9,57 11,6 215 228,5 222 

2000 13,07 10,04 11,6 228 243,9 236 

2001 10,22 8,75 9,5 283 286,6 285 

2002 15,92 10,45 13,2 236 264,5 250 

2003 8,70 9,93 9,3 288 331,7 310 

2004 11,09 2,96 7,0 326 334,2 330 

2005 4,37 2,91 3,6 317 302,0 310 

2006 3,78 2,82 3,3 320 323,7 322 

2007 3,37 3,03 3,2 307 280,3 293 

2008 4,29 1,91 3,1 243 261,7 252 

2009 4,19 1,63 2,9 273 285,6 279 

Średnia 8,5 6,3 7,4 266,7 274,3 270,5 

MIN 3,4 1,6 2,9 208,7 206,5 212,9 

MAX 15,9 10,4 13,2 325,8 334,2 330,0 

MAX/MIN 4,73 6,42 4,54    

 

Monitoring wód podziemnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód podziemnych, prowadzi się w sposób 

umożliwiający ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych oraz ustalenie czasowej 

i przestrzennej zmienności elementów fizykochemicznych i ilościowych. 

Na obszarze zlewni bilansowej Iny, sieć monitoringu wód podziemnych (stan na XI 

2009, zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Odry) składa się z 6 punktów 

należących do sieci monitoringu stanu ilościowego JCWPd oraz monitoringu stanu 

chemicznego JCWPd. W ramach monitoringu diagnostycznego 2010 r. na obszarze JCWPd 

nr 7 odpowiadającemu rejonowi bilansowemu Iny opróbowano 6 punktów badawczych. 5 

punktów ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny, gdzie głębokość do stropu wynosi od 

10 do 38 m. Jeden punkt ujmuje mioceński poziom wodonośny. Wszystkie charakteryzują się 
zwierciadłem napiętym. 

Wartości stężeń poszczególnych jonów w  żadnym punkcie nie przekroczyły wartości 

progowej klasy III. Ocena stanu chemicznego JCWPd jest dobra (z  wysoką wiarygodnością). 

Zgodnie z opracowaniem „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w  latach 2009-2011 – Sprawozdanie   

wykonania zadania nr 7 Opracowanie raportu o stanie chemicznym oraz ilościowym 161 

jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami RDW i dyrektywy „córki”, [PIG-
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PIB, 2011], stan ilościowy wód podziemnych na obszarze zlewni bilansowej Iny został 

określony jako dobry. Ocena ogólna nie dotyczy wydzielonej subczęści  w odcinku 

ujściowym Iny. Spowodowane jest to współwystępowaniem w  tym miejscu ekosystemów 

lądowych zagrożonych odwodnieniami spowodowanymi melioracją i obniżeniem 

najpłytszego poziomu wód podziemnych wywołanego melioracjami. 

 

Baza danych przestrzennych GIS 

Wymagana i przekazana baza danych przestrzennych odnosząca się do obszaru 

opracowania, tj. zlewni rzeki Iny powstała przy wykorzystaniu technologię GIS. 

Przygotowano warstwy w formacie Shape file, zorientowane przestrzennie, według 

podstawowego układu odniesienia – Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 

1992, opartego o jednostrefowe dla obszaru Polski odwzorowanie Gaussa-Krügera elipsoidy 

GRS80 z południkiem osiowym L0=90. Podkładem do tworzenia i aktualizacji danych GIS 

była Mapy Podziału Hydrograficznego Polski z 2010 r. (MPHP 2010). 

 

Użytkownicy zlewni rzeki Iny 

Pod względem użytkowania terenu ponad 70% dorzecza Iny stanowią obszary rolnicze 

z przewagą intensywnej gospodarki rolnej. Szczególne nasilenie rolnictwa wynikające 

z bardzo wysokiej jakości gleb występuje w powiatach Pyrzyce, Stargard Szczeciński oraz 

Choszczno. Analizę użytkowników wód powierzchniowych dokonano na podstawie 

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów po ich weryfikacji m.in. pod kątem 

uwzględnienia nowych danych hydrograficznych, wynikających  z zastosowania MPHP 2010.  

Liczba użytkowników wód w poszczególnych podzlewniach jest zmienna (tab. 15). 

Najniższa jest w zlewni Dołżnica (w której nie ma użytkowników) i w zlewni Reczyca 

(1/pobór i 1/zrzut) a najwyższa 30 szt. (21/pobory i 9/zrzuty) zlokalizowano w zlewni Iny 

(zlewni bezpośredniej). W przypadku zrzutów wód największa ilość występuje w zlewni 

Małej Iny (13) najmniej 1 pkt. w zlewniach Reczyca i Krępa (brak użytkowników w zlewni 

Dołżnicy).  

 

Tabela. 15. Użytkownicy w zlewni Iny 

 

  INA  
MAŁA 
INA 

KRĄPIEL RECZYCA KRĘPA PĘZINKA razem 

MEW 1 1 3 1 1 0 7 

Pobory z wód powierzchniowych 

Staw 12 1 1 1 5 1 21 

Nawodnienia 7 1 6 0 0 0 14 

Przemysłowe 1 1 0 0 0 0 2 

Inne 1 0 0 0 0 0 1 

Zrzuty do wód powierzchniowych 

Oczysz. ścieków 6 9 6 1 1 3 26 

Pozostałe 3 4 0 0 0 0 7 

 

 

Podstawowymi użytkownikami w zlewni Iny są stawy rybne (na ich potrzeby 

pobierane jest 54% wód) oraz nawodnienia (38% całkowitych poborów wody). Najwięcej 
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poborów do stawów zlokalizowanych jest w zlewni bezpośredniej Iny (12 szt. co stanowi 

57% poborów w zlewni bezpośredniej Iny) i w zlewni Krępy (5 szt. co stanowi 100% 

poborów w tej podzlewni). Najwięcej poborów na potrzeby nawodnień upraw rolniczych 

zlokalizowanych jest w zlewni Iny (7 szt. co stanowi 33% poborów w tej podzlewni) 

i Krąpieli (6 szt. co stanowi 86% poborów w tej podzlewni). Pojedyncze punkty poboru wód 

na potrzeby przemysłu występują w zlewni Iny (pobór na potrzeby wojska co stanowi 5% 

poboru w tej podzlewni) i Małej Iny (pobór na potrzeby cukrowni co stanowi 33% poboru w 

tej podzlewni).  

Pod względem zrzutów do wód powierzchniowych najwięcej tego typu punktów jest 

w zlewniach Małej Iny (13 szt.) i Iny (9 szt.) najmniej w zlewniach Reczyca i Krępa (po 

1 szt.). Są to głównie zrzuty do wód powierzchniowych z wiejskich, gminnych i komunalnych 

oczyszczalni ścieków i w całkowitym zrzucie do zlewni Iny stanowią one 79% zrzutów. 

W przypadku zlewni Krąpiel, Reczyca, Krępa i Pęzinka zrzuty do wód powierzchniowych są 
tylko z oczyszczalni ścieków stąd stanowią one 100% zrzutów w tych podzlewniach. 

Pozostałe zrzuty do wód powierzchniowych w zlewni Iny (co stanowi 33% zrzutów w tej 

podzlewni pochodzi z 3 zakładów), zaś w przypadku Małej Iny z 4 zakładów m.in. cukrowni, 

gorzelni (co stanowi 31% zrzutów w tej podzlewni). Zrzuty tych 7 zakładów stanowią 21% 

całkowitej wartości zrzutów do wód powierzchniowych.  

Pod względem lokalizacji na omawianych ciekach Małych Elektrowni Wodnych 

(MEW) ich największa liczba jest na rzece Krąpiel (3 szt.) a na Dołżnicy i Pęzince nie 

występują wcale. 

Liczba użytkowników wód podziemnych znajdujących się w bilansowanym obszarze, 

wyniosła 255, z czego w bilansie uwzględniono 221 wykazujących pobór w 2010 r (tab. 16). 

Dodatkowo do obliczeń wzięto dane z 5 ujęć wód podziemnych, znajdujących się 
w sąsiednich zlewniach, ale mających obszar spływu wód do ujęcia w obrębie zlewni 

bilansowej Iny.  

W rejonie bilansowym rzeki Iny wykorzystanie dostępnych zasobów wód 

podziemnych jest niewielkie. W skali całej zlewni oscyluje w granicach 10,7%. Większe 

zróżnicowanie występuje w poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych i wynosi od 8% 

w rejonie A2- Krąpiel do ponad 15% w rejonie A4 – Ina poniżej Stargardu Szczecińskiego 

(tab. 16). 

Liczba użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych jest 

zmienna. Najmniej ujęć czynnych jest w rejonie A2 Krąpiel, najwięcej w rejonie bilansowym 

A4 Dolna Ina. Ilość ujęć odpowiada też sumarycznej wielkości poboru w  poszczególnych 

rejonach bilansowych. W rejonie A2 wielkość poboru wynosi niewiele ponad 10% całego 

poboru ze zlewni bilansowej Iny, podczas gdy w rejonie A4 Dolna Ina, gdzie znajdują się 
największe skupiska ludności, pobór wynosi prawie 50% całego poboru w  zlewni (tab. 16). 

Woda z poszczególnych ujęć wykorzystywana jest na cele komunalne, do produkcji 

spożywczej i farmaceutycznej oraz na cele inne (nawodnienia, cele technologiczne). 
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Tabela 16 Struktura użytkowania wód podziemnych 

 

Rejon bilansowy A1 A2 A3 A4 SUMA 

Ujęcia wód podziemnych 69 40 48 98 255 

Ujęcia > 50 m3/d 19 13 19 26 77 

Pobór na cele           

Komunalne 55 31 38 55 179 

Przemysłowe 9 6 3 11 29 

Inne 22 15 17 54 108 

Wielkość poboru (2010 r) 
[m3/d] 

7 578 3 461 5 201 16 000 32 240 

% wykorzystania zasobów 10,4 8,1 9,1 15,6 10,8 

 

Bilans wód powierzchniowych 

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny  zastosowana została 

tzw. metodyka bilansów wodnogospodarczych. Uwzględnia ona wskazania metodyczne 

zawarte w opracowaniach: 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

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

WODA”, Warszawa, 2008], 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt Warszawa, 

1992]. 

Ilościowy bilans wodnogospodarczy obejmuje ilościowy stan zasobów wód 

powierzchniowych z określeniem udziału w nich zasobów dyspozycyjnych, a jego celem 

będzie przygotowanie podstaw do określenia możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników 

wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny.  Zastosowana metodyka umożliwia obliczenia 

dynamicznego bilansu ilościowego. 

Założony cel osiągnięto przez: 

• ustalenie aktualnych i prognozowanych potrzeb użytkowników wód, 

• opracowanie miesięcznych i dekadowych bilansów wodnogospodarczych, 

• określenie wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla założonej gwarancji wystąpienia, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla wyznaczonego przepływu 

nienaruszalnego. 

 

Ilościowa ocena zasobów wodnych w zlewni rzeki Iny obejmuje: 

• podstawy hydrologiczne i hydrograficzne bilansów wodnogospodarczych, 

• analizę użytkowania wód powierzchniowych,  
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• obliczenie przepływów nienaruszalnych,  

• obliczenie tzw. przepływów naturalnych, 

• miesięczne i dekadowe ilościowe bilanse wodnogospodarcze dla założonej 

gwarancji wystąpienia, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych zwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego. 

 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń bilansu dynamicznego: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

(dobowych, dekadowych, miesięcznych, rocznych) na wodowskazach zlewni Iny, 

• w zlewni Iny obserwacje wodowskazowe IMGW – PIB prowadzone były i są na 

rzekach: 

Ina – w przekrojach wodowskazowych Krzemień, Stargard Szczeciński I, Stargard 

Szczeciński II, Goleniów, 

Reczyca – w przekroju wodowskazowym Suchań, 

Mała Ina – w przekrojach wodowskazowych Zamęcin, Morzyca, 

Krąpiel – w przekrojach wodowskazowych Chociwel, Gogolewo, Stargard 

Szczeciński, 

Krępa – w przekroju wodowskazowym Marianowo, 

Dołżnica – w przekroju wodowskazowym Wiechowo, 

Pęzinka: – w przekroju wodowskazowym Pęzino. 

• obliczenia bilansowe wykonane zostały na rzekach kontrolowanych: Inie, 

Reczycy, Małej Inie, Krąpieli, Krępie, Dołżnicy i Pęzince, 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostały w wyznaczonych przekrojach 

bilansowych, obejmujących: węzły hydrometryczne (powyżej i poniżej wszystkich 

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

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

wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, granice jednolitych części wód, 

koniec rzeki (ujście), 

• obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi) 

wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami 

analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekrojów 

kontrolowanych na przekroje niekontrolowane, 

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

takiego teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki 

wodnej na jego wielkość. W tym celu konieczne było oczyszczenie przepływów 

obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o podane oddziaływanie 
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użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów 

wody, 

• przepływy naturalne zostały określony w przekrojach wodowskazowych oraz 

rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek 

na przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja), 

• wielkości poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie 

danych zleceniodawcy, na bazie których określone zostały miesięczne i dekadowe 

wielkości poborów i zrzutów,  

• obliczenia wykonano dla gwarancji: 50%, 70%, 90%, 95%, 

• przepływy gwarantowane rzeczywiste o gwarancji występowania w raz 

z wyższymi równej 50%, 70%, 90%, 95% policzone zostały w przekrojach 

wodowskazowych oraz przetransponowane w profilu podłużnym rzeki na 

przekroje bilansowe,    

• przepływy gwarantowane naturalne o gwarancji występowania wraz z wyższymi 

równej 50%, 70%, 90%, 95% policzone zostały w przekrojach wodowskazowych 

oraz przetransponowane w profilu podłużnym rzeki na przekroje bilansowe,    

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 

powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny.  

• przepływy nienaruszalne wyznaczono trzema metodami: (1) na podstawie 

kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda Kostrzewy, 

(2) na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, (3) metodą małopolską. 

• przepływy nienaruszalne tzw. metodą Kostrzewy wyznaczono dla dwóch 

wariantów obliczania parametru k: (1) na podstawie typu hydrologicznego rzeki 

i powierzchni zlewni, (2) na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Mroziński Z., 2012: Opis analityczny 

współczynnika k do wzoru H. Kostrzewy uwzględniający wyniki jej badań, 
artykuł przekazany do publikacji),  

• przepływy nienaruszalne obliczono w przekrojach wodowskazowych oraz 

rozłożono współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek 

(ekstrapolacja, interpolacja), 

• dla każdego przekroju bilansowego określono gwarantowane zasoby dyspozycyjne 

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

• obliczenia bilansowe pozwoliły określić dla każdego przekroju bilansowego 

przepływy charakterystyczne (NNQ, SNQ, SSQ), przepływy gwarantowane 

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

zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 

90%, 95%). 

• bilanse dla przepływów gwarantowanych określiły możliwość zaspokojenia 

ilościowych i czasowych potrzeb użytkowników na założonym poziomie 

gwarancji, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona została do struktury 

rzecznej, długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby 

w każdym przekroju można było dokonać określenia zasobów dyspozycyjnych 

o zadanej gwarancji, 
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• dla wytypowanych przez zleceniodawcę jezior zlewni Iny, na podstawie średniej 

rocznej amplitudy stanów wody z wielolecia i powierzchni jezior, obliczono ich 

zasoby dyspozycyjne bezzwrotne. 

 

Dodatkowo w aplikacji komputerowej przedstawiono obliczenia rzeczywistego bilansu 
ilościowego. 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń bilansu rzeczywistego: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

(dobowych, dekadowych, miesięcznych, rocznych) na wodowskazach zlewni Iny, 

• obliczenia bilansowe wykonane zostały na rzekach kontrolowanych: Inie, 

Reczycy, Małej Inie, Krąpieli, Krępie, Dołżnicy i Pęzince, 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostały w wyznaczonych przekrojach 

bilansowych, zgodnych z przekrojami ujętymi w bilansie dynamicznym, 

• obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi) 

wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami 

analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekrojów 

kontrolowanych na przekroje niekontrolowane, 

• dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczony został dla  

każdego miesiąca na podstawie średnich miesięcznych przepływów i dla każdej 

dekady na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

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

takiego teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki 

wodnej na jego wielkość. W tym celu konieczne było oczyszczenie przepływów 

obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o podane oddziaływanie 

użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów 

wody, 

• przepływy naturalne zostały określony w przekrojach wodowskazowych oraz 

rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek 

na przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja), 

• wielkości poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie 

danych zleceniodawcy, na bazie których określone zostały miesięczne i dekadowe 

wielkości poborów i zrzutów,  

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 

powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny, 

• przepływy nienaruszalne wyznaczono metodami zastosowanymi w bilansie 

dynamicznym, 

• wyznaczono miesięczne i dekadowe zasoby (przepływy dyspozycyjne) 

w przekrojach bilansowych,  

• przepływ dyspozycyjny obliczono jako różnicę między przepływem rzeczywistym 

(średnim miesięcznym) a przepływem nienaruszalnym dla bilansów miesięcznych 
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oraz jako różnicę między przepływem rzeczywistym (średnim dekadowym) 

a przepływem nienaruszalnym dla bilansów dekadowych, 

• metodyka bilansowania dopływów niekontrolowanych bazuje na miesięcznym 

(dekadowym) bilansie sumarycznym dla przekroju ujściowego. Oblicza się w tym 

celu sumę oddziaływania użytkowników w przekroju ujściowym i przenosi się ja 

do bilansu cieku głównego, 

• bilanse dla stanu aktualnego, oparte na danych z wielolecia, dają możliwość 
porównania stosunków wodnych dla przeciętnie występujących warunków 

hydrologicznych, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona jest do struktury 

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

każdym przekroju można było dokonać określenia miesięcznych i dekadowych 

zasobów dyspozycyjnych. 

 

Bilans wód podziemnych 

 

Do sporządzenia bilansu wód podziemnych zlewni Iny zastosowana została metodyka 

bilansów wodno-gospodarczych, opierająca się na wskazaniach metodycznych zawartych 

w opracowaniach: 

• „Metodyka ustalania zasobów wód podziemnych dostępnych  do zagospodarowania 

z określoną gwarancją i zestawienia bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

wraz z  określeniem wpływu ich zagospodarowania na wody powierzchniowe zlewni 

Iny.” (Herbich P., 2009 r.) 

• „Opracowanie metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

z uwzględnieniem oddziaływania z wodami powierzchniowymi – Zadanie 2.07” [PIG-

PIB, 2008] 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

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

Warszawa, 2008], 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodno-gospodarczych” [Hydroprojekt Warszawa, 

1992]. 

 

Ilościowy bilans wodno-gospodarczy ma za zadanie wskazać wpływ eksploatacji ujęć 
wód podziemnych na zasoby wód powierzchniowych oraz obliczyć aktualne wykorzystanie 

i stan rezerw zasobów wód podziemnych w bilansowanym obszarze 

 

Założony cel osiągnięto przez: 

• identyfikację czasu opóźnienia hydrodynamicznej reakcji bilansowanego zlewniowego 

systemu wodonośnego na zmienne w wieloleciu cykliczne zmiany infiltracji 

efektywnej opadów atmosferycznych, kształtujących zasoby odnawialne wód 

podziemnych 
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• ustalenie gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania dla reprezentatywnego okresu o najniższej odnawialności zasobów 

wód podziemnych  

• ustalenie aktualnego i prognozowanego poboru wód podziemnych oraz stopnia zwrotu 

wód do systemu hydrograficznego po ich wykorzystaniu; 

• dokonanie dynamicznej korekty zasobów wód powierzchniowych wyrażonych 

średnimi okresowymi wartościami przepływu rzecznego w przekroju bilansowym. 

 

Ilościowa ocena zasobów wód podziemnych w rejonie bilansowym Iny obejmowała: 

a) Ustalenie zlewni reprezentatywnej dla bilansowanego rejonu wodno gospodarczego 

b) Określenie poboru wód podziemnych i stopnia zwrotu do rzek bilansowanej zlewni 

wód 

c) Określenie dostępnych dla zagospodarowania zasobów wód podziemnych w zlewni 

bilansowej i w rejonie wodno-gospodarczym. 

d) Określenie wpływu poboru wód podziemnych na przepływ rzeki (OG, NQ, SQ) 

w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię bilansową. 

e) Określenie stanu rezerw ∆ZDRWG zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w rejonie wodno- gospodarczym wód podziemnych. 

 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

dobowych na wodowskazach zlewni Iny, pozyskane od Zamawiającego 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP 2010)  

• obliczenia bilansowe wykonane zostały w 4 rejonach wodno-gospodarczych 

zamkniętych przekrojami wodowskazowymi kontrolowanymi 

i niekontrolowanymi 

• obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi) 

wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami 

analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekroi 

kontrolowanych na przekroje niekontrolowane 

• wartości przepływu nienaruszalnego wykorzystane do obliczeń w  bilansie wód 

podziemnych zostały wyznaczone metodą Kostrzewy  

• wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie danych 

Zamawiającego, na bazie których określone zostały roczne wielkości poborów 

i zrzutów,  

• bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych przeprowadzono dla użytkowania 

wód podziemnych w 3 wariantach, według: 

o aktualnego stanu poboru wód podziemnych (poboru rzeczywistego) 

o poboru dopuszczalnego średniego dobowego wg pozwoleń wodno-

prawnych 
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o poboru dopuszczalnego maksymalnego rocznego wg pozwoleń wodno-

prawnych 

• w obliczeniach poboru uwzględniono:  

o Ujęcia studzienne zlokalizowane w obrębie bilansowanej zlewni, 

obejmujące użytkowników wymagających pozwolenia wodno prawnego 

i podlegających zgłaszaniu w celu naliczania opłat 

o ujęcia leżące poza bilansowaną zlewnią, ale mające strefę wpływu 

obejmującą bilansowaną zlewnię (ich wpływ obliczono zgodnie 

z metodyką) 

• przedstawiony pobór prognostyczny UPr był szacowany na podstawie Banku 

Danych Regionalnych i jego analizy dokonanej na potrzeby oceny presji na stan 

ilościowy wód podziemnych (PIG – 2007) 

• dla każdego rejonu bilansowego  określono zasoby dyspozycyjne dostępne do 

zagospodarowania z gwarancją 50%, 70%, 95% 

• obliczenia zasobów wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych 

były prowadzone bez rozdzielania na pietra wodonośne; taki podział uznany został 

za bezzasadny w związku z: 

o powszechną więzią hydrauliczną pomiędzy poszczególnymi poziomami 

i piętrami wodonośnymi 

o przeważającą liczbą ujęć drenujących czwartorzędowe piętro wodonośne 

Obliczenia stanu rezerw prowadzone były w odniesieniu do obliczonych w dokumentacji 

zasobów dyspozycyjnych 

 

Podstawy metodyczne obliczeń wybranych elementów jakości wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy zlewni rzecznej opiera się na modelu bilansującym ładunki 

analizowanych zanieczyszczeń w profilu podłużnym rzeki (od źródeł do ujścia) zgodnym 

z metodyką podaną w „Metodyce opracowywania warunków korzystania z wód regionu 

wodnego oraz warunków korzystania z wód” [Tyszewski, 2008]. W związku ze zmianą 
rozporządzenia dotyczącego sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. Dz. U. 

Nr 257, poz. 1545) wprowadzono poprawkę do metodyki. W miejsce stężenia miarodajnego 

odpowiadającego percentylowi 90 w przypadku co najmniej 12 pomiarów w roku lub stężenia 

najgorszego w przypadku liczby pomiarów mniejszych niż 12, przyjęto jako stężenie 

miarodajne – wyliczone na podstawie odnotowanych stężeń wartość średnioroczną przy 

liczbie pomiarów nie mniejszej niż 4.  

 Bilans ładunków zanieczyszczeń ma charakter statystyczny, który opiera się na 

ustalonych następujących danych wejściowych: 

o przepływy miarodajne tj. przepływy o gwarancji 90% występowania na podstawie 

wyników bilansu ilościowego dla wielolecia hydrologicznego, 

o stężenia miarodajne badanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) 

w przekrojach monitoringowych tj. wartości średnioroczne stężeń zgodnie 

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

1545); 
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o stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków oraz w uzasadnionych przypadkach 

zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika; 

o stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 

przyjętych na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych oraz określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 

169). 

 

Przekrojami bilansowymi analizowanego cieku są następujące przekroje węzłowe: 

o źródło oraz ujście 

o miejsca ujść dopływów, 

o miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

o przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

o miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne) 

o przekroje zamykające zlewnie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

przyjęte zgodnie z kilometrażem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010); 

 

W wyniku bilansu dla każdej zlewni bilansowej (monitoringowej) zostaną określone 

następujące wielkości: 

- wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni w ciągu roku, 

- sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływających do analizowanej zlewni 

monitoringowej w ciągu roku ze zlewni monitoringowych zlokalizowanych bezpośrednio 

powyżej, 

- sumaryczny ładunek wprowadzany do analizowanej zlewni monitoringowej przez punktowe 

źródła zanieczyszczeń w ciągu roku, 

- sumaryczny ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wprowadzany w ciągu roku z obszarowych 

i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń w analizowanej zlewni monitoringowej, 

Dla wszystkich przekroi monitoringowych oszacowana zostanie również: 

- chłonność rzeki [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego, 

- wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych 

w danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego; 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku następujące wielkości: 

• ładunki całkowite analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe na długości rzeki 

w postaci profili hydrochemicznych; 

• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych (obliczone dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych); 

• chłonność rzeki we wszystkich przekrojach bilansowych; 

wymaganą wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu dobrego wzdłuż 
biegu rzeki. 
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Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód powierzchniowych 

Wyznaczanie przekroi bilansowych 

Zgodnie z metodyką „przekroje bilansowe, w których odbywa się porównywanie 

zasobów wodnych i potrzeb powinny być zlokalizowane: 

• na recypientach powyżej ujść znaczących dopływów, 

• powyżej ujęcia do rzeki wyższego rzędu, 

• w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód, 

• w miejscach usytuowania obiektów hydrotechnicznych kształtujących reżim 

przepływów (zbiorniki, przerzuty), 

• w przekrojach wodowskazowych i monitoringowych, 

• na granicach państwa, jednostek administracyjnych i obszarów RZGW”.  

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą w zlewni Iny wytypowano jako przekroje bilansowe: 

• przekroje powyżej i poniżej dopływów oznaczonych na warstwie MPHP 2010, 

• przekroje wodowskazowe IMGW- PIB, 

• wszystkie zlokalizowane punkty poborów wody,  

• wszystkie zlokalizowane punkty zrzutów wody, 

• punkty pomiarowo – kontrolne badania jakości wód, 

• małe elektrownie wodne (MEW), 

• granice jednolitych części wód (JCW). 

Przekroje bilansowe wyznaczono na wszystkich kontrolowanych rzekach zlewni Iny: Ina, 

Reczyca, Mała Ina, Kąpiel, Krępa, Dołżnica i Pęzinka.  

Ogółem w  zlewni Iny wytypowano 234 przekroje bilansowe, w tym na rzece: 

• Ina: 92 przekroje bilansowe, 

• Reczyca: 11 przekroi bilansowych, 

• Mała Ina: 43 przekroje bilansowe, 

• Krąpiel: 47 przekroi bilansowych, 

• Krępa: 19 przekroi bilansowych, 

• Dołżnica: 9 przekroi bilansowych, 

• Pęzinka: 13 przekroi bilansowych. 

 

Przepływy naturalne 

Przepływy naturalne wyznaczone zgodnie z przyjętą metodyką  [Hydroprojekt, 1992] 

(tab. 17). 
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Tabela 17. Przepływy naturalne o gwarancji 50%, 70%, 90% i 95% w przekrojach 

wodowskazowych w zlewni Iny 

 

Przepływ naturalny Qnat [m
3
/s] 

Rzeka Wodowskaz 
50% 70% 90% 95% 

Krzemień 0,42 0,34 0,26 0,24 

Stargard 

Szczeciński I 
4,06 3,08 2,09 1,69 

Stargard 

Szczeciński II 
8,60 6,74 4,49 3,72 

Ina 

Goleniów 14,89 12,52 9,42 7,16 

Reczyca Suchań 0,27 0,18 0,09 0,07 

Zamęcin 0,52 0,33 0,15 0,12 
Mała Ina 

Morzyca 0,78 0,50 0,25 0,17 

Chociwel 0,14 0,09 0,05 0,03 

Gogolewo 2,59 1,62 0,94 0,75 
Krąpiel 

Stargard 

Szczeciński 
3,48 2,30 1,30 1,11 

Krępa Marianowo 0,54 0,32 0,17 0,12 

Dołżnica Wiechowo 0,39 0,23 0,10 0,07 

Pęzinka Pęzino 0,65 0,44 0,21 0,16 

 

Przepływy nienaruszalne 

Przy obliczeniach przepływu nienaruszalnego przyjmuje się założenie, że ilość wody 

pozostawianej w korytach rzek jako przepływ nienaruszalny determinują przesłanki 

wynikające z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i zaspokajania potrzeb 

użytkowników. Przepływ nienaruszalny jest więc definiowany jako ta ilość wody wyrażona 

w m
3
/s, która powinna być utrzymana jako minimum w danym przekroju rzeki ze względów 

biologicznych i społecznych.  

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny obliczany trzema metodami: 

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

Kostrzewy, 

• na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

• metodą małopolską. 

Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 

stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm) i średnie niskie miesięczne (SNQm) i średnie 

niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Iny. Do obliczeń przepływów 

nienaruszalnych przyjęto przepływy niskie i średnie niskie dla jednego, wspólnego 

i najdłuższego wielolecia 1983 – 2009. 

 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 
parametryczna) – tzw. metoda Kostrzewy.  
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Za podstawowe kryterium przyjęto przesłanki hydrobiologiczne, warunkujące 

zachowanie podstawowych form flory i fauny, charakterystycznych dla środowiska wodnego 

rzeki. Potwierdzono zależność między przepływem nienaruszalnym, a przepływem średnim 

niskim rocznym z wielolecia (SNQ) wyrażającą się w korelacji miedzy typem 

hydrologicznym rzeki (nizinny, przejściowy, podgórski, górski) i powierzchnią jej zlewni, 

a wielkością SNQ. W uproszczonej metodzie, tzw. metodzie parametrycznej, przepływ 

nienaruszalny dla kryterium hydrobiologicznego Qnh opisano wzorem: 

Qnh = k x SNQ, przy czym Qnh ≥ NNQ, 

gdzie: 

 SNQ – przepływ średni niski roczny z wielolecia w m
3
/s 

 NNQ – przepływ najniższy zaobserwowany z wielolecia w m
3
/s 

Typ hydrologiczny rzeki ustalany jest w oparciu o wartość spływu jednostkowego SSq (spływ 

średni roczny z wielolecia w l/s/ km
2
): 

dla rzek nizinnych SSq ≤ 4,15  

dla rzek przejściowych i podgórskich 4,15 ≤ SSq ≤ 13,15 

dla rzek górskich SSq ≥ 13,15 

Przyjęto dwie metody wyznaczania parametru k: 

na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni 

Parametr k waha się (zależnie od wielkości zlewni) w granicach: 

0,50 – 1,00 dla rzek nizinnych, 

0,50 – 1,27 dla rzek przejściowych i podgórskich, 

0,50 – 1,52 dla rzek górskich. 

na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego: 

ceSSqbak
sF ++= − 250 )/(*,

*)*(  

gdzie a, b, c, s są parametrami o wartościach według tabeli. 

 

Wartości parametrów a, b, c, s do wzoru na ustalenie współczynnika k. 

parametr a b c s 

wartość 0,434 0,0283 0,653 700 

 

SSq – spływ średni roczny z wielolecia w l/s/ km
2
, 

F (lub A) – powierzchnia zlewni w km
2
. 

 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego. 

Wyznaczanie przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego oparte jest na rozeznaniu ichtiologicznym. Stosuje się podział rzek na dwie 
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podstawowe grupy: rzeki ryb łososiowatych i rzeki ryb nizinnych. Poszczególne fazy życia 

i rozwoju tych grup występują w różnych okresach. 

Okres rozwoju i tarła: ryby łososiowate: III – IV lub IX – XI; ryby nizinne: III – VI. 

Okres wzrostu: ryby łososiowate: V – VIII; ryby nizinne: VII – XI. 

Przepływy nienaruszalne wyznacza się na podstawie analizy średnich niskich 

przepływów w poszczególnych miesiącach: 

Qn = min {x1, x2, …xn} 

gdzie: x1, x2, …xn – przepływy średnie niskie w poszczególnych miesiącach dla okresów 

rozwoju i tarła oraz dla okresu wzrostu. 

W okresie przezimowania XII – II przepływ nienaruszalny dla obu grup stanowi 

minimalny przepływ zimowy. 

 

Przepływ nienaruszalny metoda małopolska 

Metoda opracowana przez T. Stochlińskiego, zalecana dla obszaru RZGW Kraków 

i stosowana – w celach porównawczych – dla obszarów poza zalecanym. W metodzie tej 

przepływ nienaruszalny jest zmienny dla każdego miesiąca. Oparta jest na analizach 

przepływów średnich niskich i najniższych w poszczególnych miesiącach. Dla założonego 

dobrego stanu ekologicznego: 

Qn = SNQm 

gdzie:  Qn – przepływ nienaruszalny w m
3
/s 

SNQm – przepływ średni niski w danym miesiącu w m
3
/s 

Dla założonego umiarkowanego stanu ekologicznego: 

Qn = NNQm + DQm/2 

DQm = SNQm – NNQm 

gdzie:  SNQm – przepływ średni niski w danym miesiącu w m
3
/s 

NNQm – najniższy przepływ w danym miesiącu w m
3
/s. 

 

Gdy różnice w przepływach nienaruszalnych dla grupy sąsiadujących ze sobą 
miesięcy nie przekraczają 10% najmniejszego w grupie, dokonuje się uśrednienia przepływu 

nienaruszalnego. 

W związku z tym, że formuła dla stanu ekologicznego dobrego wyznacza stosunkowo 

duże wartości Qn, do obliczeń bilansowych w zlewni Iny zastosowano formułę dla stanu 

ekologicznego umiarkowanego. 

 

Zbiorcze zestawienie wyników 

Wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych Qn w m
3
/s w zlewni Iny zestawiono 

w tabelach 18 –  24.  

Zastosowano następujące skróty: 
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MK 1 – na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) – tzw. metoda 

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

MK 2 – na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) – tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru regionalnego, 

R-W – na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego, 

MAŁ. U. – metoda małopolska, stan ekologiczny umiarkowany. 

 

Tabela 18. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Ina 

 

wod. Krzemień             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

MK 2 Qn 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

R-W Qn 0,25 0,19 0,19 0,19 0,49 0,49 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 

MAŁ. U. Qn 0,26 0,32 0,32 0,39 0,42 0,38 0,27 0,21 0,18 0,18 0,18 0,21 

wod. Stargard Szczeciński I          

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

MK 2 Qn 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

R-W Qn 1,71 1,50 1,50 1,50 3,48 3,48 1,38 1,38 1,38 1,38 1,70 1,70 

MAŁ. U. Qn 1,77 2,46 2,46 2,90 2,90 2,52 1,47 1,08 0,98 0,98 1,19 1,45 

wod. Stargard Szczeciński II          

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

MK 2 Qn 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

R-W Qn 4,46 4,27 4,27 4,27 8,34 8,34 3,89 3,89 3,89 3,89 4,46 4,46 

MAŁ. U. Qn 3,23 5,69 6,61 7,61 8,39 6,07 3,98 2,75 2,30 2,30 3,19 3,87 

wod. Goleniów           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

MK 2 Qn 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

R-W Qn 8,53 7,60 7,60 7,60 13,83 13,83 7,96 7,98 7,98 7,98 8,53 8,53 

MAŁ. U. Qn 7,62 9,41 10,80 10,80 12,36 10,70 8,21 6,45 5,19 5,19 5,86 6,74 

 
Tabela 19. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Rączyca 

 

wod. Suchań             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

MK 2 Qn 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

R-W Qn 0,13 0,11 0,11 0,11 0,34 0,34 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 

MAŁ U. Qn 0,13 0,18 0,25 0,31 0,31 0,23 0,12 0,09 0,06 0,06 0,06 0,09 
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Tabela 20. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Mała Ina 

 

wod. Zamęcin             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

MK 2 Qn 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

R-W Qn 0,17 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 

MAŁ. U. Qn 0,25 0,32 0,54 0,54 0,54 0,40 0,22 0,15 0,10 0,10 0,12 0,16 

wod. Morzyca           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

MK 2 Qn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

R-W Qn 0,28 0,17 0,17 0,17 0,39 0,39 0,39 0,39 0,28 0,28 0,28 0,28 

MAŁ. U. Qn 0,37 0,47 0,69 0,81 0,81 0,67 0,38 0,24 0,18 0,17 0,17 0,26 

 
Tabela 21. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Kąpiel 

 

wod. Chociwel           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

MK 2 Qn 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

R-W Qn 0,07 0,03 0,03 0,03 0,20 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 

MAŁ. U. Qn 0,05 0,08 0,11 0,13 0,13 0,12 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 

wod. Gogolewo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

MK 2 Qn 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

R-W Qn 0,97 0,77 0,77 0,77 2,75 2,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,97 0,97 

MAŁ. U. Qn 1,00 1,31 1,76 2,28 2,28 1,94 0,90 0,62 0,46 0,40 0,61 0,79 

wod. Stargard Szczeciński           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

MK 2 Qn 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

R-W Qn 1,33 1,10 1,10 1,10 3,17 3,17 1,07 1,07 1,07 1,07 1,33 1,33 

MAŁ. U. Qn 1,47 1,83 2,50 2,97 2,97 2,61 1,21 0,84 0,67 0,59 0,85 1,21 

 

Tabela 22. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Krępa 

 

wod. Marianowo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

MK 2 Qn 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

R-W Qn 0,18 0,03 0,03 0,03 0,67 0,67 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 

MAŁ. U. Qn 0,15 0,23 0,43 0,49 0,49 0,43 0,14 0,10 0,08 0,08 0,10 0,12 
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Tabela 23. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Dołżnica 

 

wod. Wiechowo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

MK 2 Qn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

R-W Qn 0,16 0,06 0,06 0,06 0,51 0,51 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 

MAŁ. U. Qn 0,14 0,22 0,36 0,36 0,36 0,36 0,14 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 

 

Tabela 24. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Pęcinka 

 

wod. Pęzino             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

MK 2 Qn 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

R-W Qn 0,24 0,27 0,27 0,27 0,72 0,72 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 

MAŁ. U. Qn 0,32 0,41 0,56 0,63 0,63 0,53 0,24 0,17 0,13 0,13 0,16 0,23 

 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne 

 Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane są jako 

różnica pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu 

nienaruszalnego w danym przekroju. Zasoby te określają ilość wody, jaka może zostać 
pobrana z danego przekroju rzeki pod warunkiem, że użytkownik po wykorzystaniu pobranej 

wody zwróci ją w całości do rzeki bezpośrednio poniżej miejsca poboru [PRO-WODA, 

2008]. Ich matematyczny zapis podano poniżej: 

ZDZgw,p% = Qgw,p% – Qn 

gdzie:  Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany 

dla różnych gwarancji (np. w przypadku zlewni Iny 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla 

zlewni Iny zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną 
Kostrzewy, zgodnie z kryterium rybacko – wędkarskim i metoda małopolską). 

 

Zbiór wartości przepływów gwarantowanych rzeczywistych zestawiono w tab. 25. 

 

Tabela 25. Wartości przepływów gwarantowanych rzeczywistych wg gwarancji dla 

poszczególnych posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Ina 

 

Posterunek Gt Qgwrz Gt Qgwrz Gt Qgwrz Gt Qgwrz 

Krzemień 50 0,40 70 0,32 90 0,24 95 0,22 

Stargard Szczeciński I 50 3,14 70 2,29 90 1,29 95 1,03 

Stargard Szczeciński II 50 7,42 70 5,67 90 3,42 95 2,73 

Goleniów 50 12,18 70 10,19 90 7,42 95 5,16 
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Suchań 50 0,27 70 0,18 90 0,09 95 0,07 

Zamęcin 50 0,51 70 0,33 90 0,16 95 0,12 

Morzyca 50 0,80 70 0,51 90 0,26 95 0,18 

Chociwel 50 0,14 70 0,09 90 0,05 95 0,03 

Gogolewo 50 2,20 70 1,35 90 0,71 95 0,50 

Stargard Szczeciński 50 3,03 70 2,00 90 1,08 95 0,78 

Marianowo 50 0,53 70 0,31 90 0,16 95 0,12 

Wiechowo 50 0,39 70 0,23 90 0,10 95 0,07 

Pęzino 50 0,61 70 0,41 90 0,21 95 0,15 

 

W tabeli 26. zestawiono wartości zasobu dyspozycyjnego zwrotnego przy przepływie 

gwarantowanym rzeczywistym (Gt = 90%) i przepływie nienaruszalnym obliczonym metodą 
parametryczną H. Kostrzewy (współczynnik k wg równania opracowanego dla zlewni Iny) 

dla rzeki Reczyca w I dekadzie marca. Wielkość użytkowania (pobór wody, zrzut ścieków) 

jest niewielki, choć jego układ ma charakter niekorzystny z punktu widzenia kształtowania się 
przepływu w profilu podłużnym rzeki.  

Wielkość użytkowania (pobór wody, zrzut ścieków) jest niewielki, choć jego układ ma 

charakter niekorzystny z punktu widzenia kształtowania się przepływu w profilu podłużnym 

rzeki. Wynika to z faktu, iż w pierwszej kolejności ma miejsce pobór wody, a następnie zrzut 

oczyszczonych ścieków, w dodatku w ilości nieco ponad 50% wielkości poboru. Co więcej, 

rzeka Reczyca, z uwagi na małą powierzchnię oraz zdolność retencyjną odznacza się niskimi 

wartościami przepływu rzeczywistego o gwarancji 90%, co w warunkach wyższego 

przepływu nienaruszalnego (wg H. Kostrzewy) choćby w przekroju wodowskazowym Suchań 

daje ujemne wartości zasobu dyspozycyjnego zwrotnego. W związku z tym dla okresu 

o wskazanych charakterystykach hydrologicznych nie tylko nie ma realnej możliwości 

zwiększenia użytkowania, ale przede wszystkim już istniejące użytkowanie jest nieco za duże 

w stosunku do możliwości ich zaspokojenia. 

Powyższy przykład wskazuje zatem na konieczność obliczenia wartości zasobu 

dyspozycyjnego zwrotnego w kontekście ustalenia najbardziej prawdopodobnych okresów 

oraz odcinków analizowanych rzek z punktu widzenia istniejących deficytów wody oraz 

ewentualnych możliwości zwiększenia wielkości użytkowania zasobów wodnych 

w zlewniach, w których wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych daje jeszcze taką 
możliwość, oczywiście przy założeniu zwrotu wody w pobranej ilości i jakości. Niemniej na 

wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wpływa kilka czynników, które mogą znacznie 

różnicować ZDZ w danym przekroju bilansowym rzeki, stąd konieczność stosowania 

zindywidualizowanego podejścia do ostatecznej oceny wielkości ZDZ do poszczególnych 

rzek. 

Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności ZDZ w profilu podłużnym rzeki nie 

objętej jeszcze działalnością wodno-gospodarczą jest przepływ nienaruszalny. Z uwagi na 

stosowanie różnych, czasem bardzo odmiennych, metod obliczeniowych oraz warunków 

brzegowych, uzyskuje się duże zróżnicowanie wartości Qn. Inną ważną determinantą 
różnicującą wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w czasie i w przestrzeni jest 

przyjęta wartość gwarancji (Gt). Im wyższa gwarancja, tym niższa wartość przepływu 

gwarantowanego, a więc tym samym mniejsze zasoby dyspozycyjne zwrotne. Wobec tego 

przy najwyższych gwarancjach oraz najwyższych wartościach przepływu nienaruszalnego 

uzyskuje się najmniejsze zasoby dyspozycyjne zwrotne, o ile nadal są one dostępne, bowiem 

często okazuje się, że przez cały rok i w całym profilu podłużnym rzeki występuje deficyt 

zasobów wodnych pogłębiony dodatkowo o już istniejące użytkowanie. 
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Tabela 26. Przykładowa tabela bilansowa przygotowana dla rzeki Reczyca (marzec, I dekada, Gt = 90%, Qn wg metody H. Kostrzewy) 

 

Kilometraż Powierzchnia 
Wartość 

użytkowania 

Skumulowana 

wartość 

użytkowania 

Przepływ 

nienaruszalny 

Przepływ 

gwarantowany 

rzeczywisty 

Zasób dyspozycyjny 

zwrotny Typ 

przekroju 

bilansoweg

o 

Nazwa przekroju bilansowego 
Typ 

użytkownika 

Km [km] A [km
2
] i [m

3
/s] 

∑i [m
3
/s] 

powyżej 

∑i [m
3
/s] 

poniżej 
Qn [m

3
/s] 

∑Qgwr 

[m
3
/s] 

powyżej 

∑Qgwr 

[m
3
/s] 

poniżej 

ZDZ 

[m
3
/s] 

powyżej 

ZDZ 

[m
3
/s] 

poniżej 

  początek   16,78 0,00   0,00000   0,00000 0,00000   0,00000   

  powyżej: Kanał Ognica   13,46 14,97   0,00000   0,01847 0,01663   -0,00185   

Dopływ Kanał Ognica   13,46 14,79                 

  poniżej: Kanał Ognica   13,46 29,76   0,00000   0,03672 0,03305   -0,00367   

  MEW Piotr Ćwir, przepływowa, jaz   5,67 53,63   0,00000   0,06618 0,05956   -0,00662   

  powyżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 54,64   0,00000   0,06742 0,06068   -0,00674   

Dopływ Dopływ z Brudzewic   5,34 23,85                 

  poniżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 78,49   0,00000   0,09685 0,08717   -0,00969   

Użytkownik 
staw, Ryszard Wołoncewicz, m. 
Suchań 

p 4,60 79,80 -0,00510 0,00000 -0,00510 0,09847 0,08862 0,08352 -0,00985 -0,01495 

Wodowskaz Suchań   3,90 81,04   -0,00510   0,10000 0,09000   -0,01000   

Użytkownik 
komunalna oczyszczalnia ścieków, 
UMiG Suchań, m. Suchań 

z 3,30 82,10 0,00347 -0,00510 -0,00163 0,10131 0,09118 0,09465 -0,01013 -0,00666 

Monitoring Ujście Do Iny. M. Suchanówko   2,54 83,45   -0,00163   0,10298 0,09268   -0,01030   

  JCWP PLRW600016198549   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   -0,01085   

  ujście (Ina)   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   -0,01085   
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Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

Zgodnie z metodyką [PRO – WODA, 2008]: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) o określonej gwarancji występowania, 

pokazujące, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy 

zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę 

pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia 

bezzwrotnego pobranej wody”.  

W statycznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stalą, stanowiącą część zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych”. 

ZDBgw,p%  = α ZDBgw,p%  = α (Qgw,p% - Qn) 

gdzie: α – współczynnik określający jaka część zasobów dyspozycyjnych zwrotnych może 

być odprowadzona z cieku bez naruszenia wielkości przepływu nienaruszalnego oraz 

stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych poniżej. 

Qgw,p% – przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi  

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami  

 

W tabeli 27 zestawiono wartości zasobu dyspozycyjnego bezzwrotnego przy 

przepływie gwarantowanym rzeczywistym (Gt = 90%) i przepływie nienaruszalnym 

obliczonym metodą parametryczną H. Kostrzewy (współczynnik k wg wzoru regionalnego) 

dla rzeki Reczyca w I dekadzie marca. 

Powyższy przykład wskazuje zatem na konieczność obliczenia wartości zasobu 

dyspozycyjnego bezzwrotnego w kontekście ustalenia najbardziej prawdopodobnych okresów 

oraz odcinków analizowanych rzek z punktu widzenia możliwości bezzwrotnego pobierania 

wody. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne przyjmują wartości dodatnie w sytuacji, gdy 

dostępne są zasoby dyspozycyjne zwrotne, a więc ZDB > 0, jeśli ZDZ >0. W przypadku gdy 

zasoby dyspozycyjne zwrotne wykazują wartości ujemne (deficyt) oraz dla niskich choć 
dodatnich wartości ZDZ, zasoby dyspozycyjne bezzwrotne nazywane w opracowaniu również 
rezerwami, przyjmują wartości ujemne. Nie ma wówczas możliwości poboru wody, ani 

zwrotnego, ani tym bardziej bezzwrotnego. 
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Tabela 27. Przykładowa tabela bilansowa przygotowana dla rzeki Reczyca (marzec, I dekada, Gt = 90%, Qn wg metody H. Kostrzewy) 

 

Kilometraż Powierzchnia 
Wartość 

użytkowania 

Skumulowana 

wartość 

użytkowania 

Przepływ 

nienaruszalny 

Przepływ 

gwarantowany 

rzeczywisty 

Zasób dyspozycyjny 

bezzwrotny Typ 

przekroju 

bilansoweg

o 

Nazwa przekroju bilansowego 
Typ 

użytkownika 

Km [km] A [km
2
] i [m

3
/s] 

∑i [m
3
/s] 

powyżej 

∑i [m
3
/s] 

poniżej 
Qn [m

3
/s] 

∑Qgwr 

[m
3
/s] 

powyżej 

∑Qgwr 

[m
3
/s] 

poniżej 

ZDB 

[m
3
/s] 

powyżej 

ZDB 

[m
3
/s] 

poniżej 

  początek   16,78 0,00   0,00000   0,00000 0,00000   0,00000   

  powyżej: Kanał Ognica   13,46 14,97   0,00000   0,01847 0,01663   0,00000   

Dopływ Kanał Ognica   13,46 14,79                 

  poniżej: Kanał Ognica   13,46 29,76   0,00000   0,03672 0,03305   0,00000   

  MEW Piotr Ćwir, przepływowa, jaz   5,67 53,63   0,00000   0,06618 0,05956   0,00000   

  powyżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 54,64   0,00000   0,06742 0,06068   0,00000   

Dopływ Dopływ z Brudzewic   5,34 23,85                 

  poniżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 78,49   0,00000   0,09685 0,08717   0,00000   

Użytkownik 
staw, Ryszard Wołoncewicz, m. 
Suchań 

p 4,60 79,80 -0,00510 0,00000 -0,00510 0,09847 0,08862 0,08352 0,00000 0,00000 

Wodowskaz Suchań   3,90 81,04   -0,00510   0,10000 0,09000   0,00000   

Użytkownik 
komunalna oczyszczalnia ścieków, 
UMiG Suchań, m. Suchań 

z 3,30 82,10 0,00347 -0,00510 -0,00163 0,10131 0,09118 0,09465 0,00000 0,00000 

Monitoring Ujście Do Iny. M. Suchanówko   2,54 83,45   -0,00163   0,10298 0,09268   0,00000   

  JCWP PLRW600016198549   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   0,00000   

  ujście (Ina)   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   0,00000   
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Bilans wodny jezior 

Jako zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla jezior ZDBjez przyjęto objętość wody 

jeziornej mieszczącej się w zakresie średniej rocznej amplitudy stanów wody wyznaczonej 

z wielolecia. Założenie takie uwzględnia powiązanie zasobów dyspozycyjnych z naturalnym 

rytmem zmienności całkowitych zasobów wodnych jeziora, kształtowanych sezonowymi 

zmianami warunków zasilania. Powoduje też, że wyznaczona retencja użyteczna mieści się 
w zakresie ekstremalnych wahań zwierciadła wody jeziora, które występując okresowo 

w sposób naturalny i nie prowadzą do degradacji ekosystemu tego jeziora.  

ZDBjez = 0,01 ∆HsAjez  [mln m
3
] 

gdzie: 

∆Hs - średnia roczna amplituda stanów wody z wielolecia [cm]; 

Ajez - powierzchnia jeziora [km
2
]. 

Do obliczeń bilansowych zlewni Iny zleceniodawca wytypował 6 jezior: Krzemień 
(na rzece Ina), Sierakowo (na rzece Reczyca), Starzyca (na rzece Karpiel), Kamienny Most 

(na rzece Krąpiel), Marianowskie (na rzece Krępa) i Szadzko (na rzece Pęzinka) (tab. 28). 

 

Tabela 28. Wytypowane jeziora w zlewni Iny 

 

nazwa jeziora Ajez w km
2
 

jez. Krzemień 2,162 

jez. Sierakowo 0,589 

jez. Starzyca 0,594 

jez. Kamienny Most 0,568 

jez. Marianowskie 0,824 

jez. Szadzko 0,745 

 

W związku z tym, że dla jezior Starzyca i Kamienny Most MPHP 2010 wyznacza 

jedną, wspólną JCW jeziornych, obliczenia bilansowe wykonano łącznie dla obu jezior. Ze 

względu na brak danych hydrometrycznych zasoby bezzwrotne policzone zostały  przy użyciu 

wzorów empirycznych (tab. 29 i 30).  

 

Tabela 29. Średnia roczna amplituda stanów wody dla jezior w zlewni Iny 

Ajez Azjez L śr. ∆H 
nazwa jeziora 

km
2
 km

2
 % cm 

jez. Krzemień 2,162 12,811 70,34 29,95 

jez. Sierakowo 0,589 14,962 40,87 40,50 

jez. Starzyca + jez. Kamienny Most 1,162 25,692 13,49 43,47 

jez. Marianowskie 0,824 7,166 18,37 38,48 

jez. Szadzko 0,745 38,463 29,48 50,53 
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Tabela 30. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne ZDBjez dla jezior w zlewni Iny 

 

ZDBjez 
nazwa jeziora 

mln m
3
 

jez. Krzemień 0,648 

jez. Sierakowo 0,239 

jez. Starzyca + jez. Kamienny Most 0,505 

jez. Marianowskie 0,317 

jez. Szadzko 0,377 

 

Stan ilościowy zasobów wód powierzchniowych 

Zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniono w zakresie przepływu nienaruszalnego, 

ostateczne wyniki oraz wnioski przedstawiono poniżej (tabele 40-48). 

Przepływ nienaruszalny dla kryterium rybacko - wędkarskiego 

 Rzeka Ina 

Zdecydowaną większość użytkowników rzeki Ina stanowią stawy. W zlewni 

funkcjonują pojedyncze obszary nawodnieniowe oraz punkt poboru wody typu 

przemysłowego. Najwięcej stawów zlokalizowano wzdłuż górnego biegu rzeki Ina, a więc na 

odcinku charakteryzującym się z natury niskimi wartościami natężenia przepływu, 

szczególnie w okresie letnim i jesiennym. Biorąc jednak pod uwagę genezę deficytu wody 

należy podkreślić, że taki rozkład przestrzenny użytkowników nie ma większego znaczenia 

dla wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych. Analiza wskazuje bowiem, że deficyt jest 

niemal wyłącznie pochodną wielkości przepływu nienaruszalnego, wyższego szczególnie na 

wiosnę od przepływu rzeczywistego, niezależnie od gwarancji (50, 70, 90, 95%) oraz od 

metody obliczania przepływu rzeczywistego gwarantowanego. W związku z tym, oraz 

z uwagi na rozmieszczenie użytkowników wody, przy aktualnym stanie rozbioru wody nie 

ma możliwości zapewnienia jej dostawy na poziomie wyższym niż około 30% w przypadku 

odcinka górnego oraz około 40% dla odcinka środkowego i dolnego biegu rzeki. Odwołując 

się do hierarchii użytkowników zaproponowanej w metodyce PRO-WODA, dostawa wody 

powinna być zapewniona w pierwszej kolejności użytkownikowi nr 803006 (Rejonowy 

Zakład Usługowy Służb Mundurowych). Należy jednak zauważyć, że suma użytkowania 

powyżej jest większa od różnicy przepływu rzeczywistego gwarantowanego i przepływu 

nienaruszalnego, w związku z czym mamy do czynienia z naturalnym deficytem wody. Poza 

tym okresy największego poboru wody dla stawów (III – IV) niemal nie pokrywają się 
z okresem największego poboru wody do nawodnień (IV – VIII), stąd nie ma potrzeby 

weryfikacji wielkości użytkowania wody. 

Rzeka Reczyca 

Podobna sytuacja panuje na rzece Reczyca. W zlewni działa tylko jeden staw 

(nr 803062) z największymi potrzebami w marcu i kwietniu. Jednocześnie w tych miesiącach 

przepływ nienaruszalny przyjmuje największe wartości, zatem deficyt wody ma podłoże 

naturalne. W analizowanych warunkach nie ma już zatem możliwości zaspokojenia potrzeb 

wodnych wspomnianego użytkownika na poziomie gwarancji 70-procentowej. Zaspokojenie 

potrzeb wodnych stawu jest możliwe przy przepływach rzeczywistych o gwarancji 50%. 
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Rzeka Mała Ina 

W zlewni funkcjonuje kilkunastu użytkowników wody, wśród nich zdecydowanie 

przeważa zrzut, m.in. z oczyszczalni ścieków. Ten typ użytkowników zlokalizowany jest 

w górnej części zlewni. Pobory wody ograniczają się do trzech punktów, tj. cukrowni (pobór 

dla przemysłu), stawu oraz obszaru nawadnianego. Suma ich potrzeb jest z reguły wyższa niż 
suma zrzutów, stąd już przy przepływie nienaruszalnym równym wartości przepływu 

rzeczywistego o zadanej gwarancji powstaje deficyt wody. W przypadku rzeki Mała Ina 

możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych istnieją przez cały rok ale jedynie z gwarancją 50 

i 70%. 90-procentowa gwarancja dostawy wody występuje wyłącznie od grudnia do lutego. 

W pozostałych miesiącach, nawet przy zachowaniu hierarchii użytkowników, z powodu 

przepływu nienaruszalnego wyższego od przepływu rzeczywistego gwarantowanego, nie ma 

możliwości zapewnienia wystarczającej ilości wody żadnemu użytkownikowi. 

Rzeka Krąpiel 

Przyjęcie kryterium rybacko-wędkarskiego jako miarodajnej metody wyznaczania 

przepływu nienaruszalnego oznacza, iż możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych 

użytkowników istnieją na poziomie 50 i 70% dla przeważającej części roku z wyjątkiem 

marca i kwietnia, natomiast nie ma możliwości dostawy wody o określonej w pozwoleniach 

wielkości na poziomie gwarancji 90 i 95%, dla wszystkich użytkowników. Największym 

użytkownikiem wody są stawy Dzwonowo. Ich potrzeby są wielokrotnie większe od sumy 

potrzeb pozostałych użytkowników. Niemniej zaniechanie dostawy wody dla stawów 

Dzwonowo nie zlikwiduje deficytu wody, który wynika z poczynionych założeń bilansowania 

zasobów wodnych. 

Rzeka Krępa 

Rzeka Krępa charakteryzuje się deficytem wody niezależnie od gwarancji (50, 70, 90, 

95%), przy czym zmienia się okres .jJego występowania. Najkrócej trwa przy przepływach 

rzeczywistych o gwarancji 50 i 70% (III, IV), najdłużej natomiast przy gwarancji przepływu 

rzeczywistego na poziomie 90 i 95% (III – XI). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest 

wielkość przyjętego przepływu nienaruszalnego, zdecydowanie wyższa niż przepływ 

dekadowy rzeczywisty. Zapewnienie możliwości niezakłóconego poboru dla stawów istnieje 

zasadniczo jedynie na poziomie 50 i 70%, chociaż biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników, 

tj. konieczność napełniania stawów na wiosnę oraz niewielkie ilości wody w pozostałych 

miesiącach, rzeka Krępa nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań. Dostawa wody 

w oczekiwanym okresie roku byłaby możliwa po przyjęciu innej wartości przepływu 

nienaruszalnego, choć wtedy mogłoby dość do zaburzenia delikatnej równowagi 

ekosystemów objętych szczególną ochroną prawną. Sytuacji nie zmieni zatem nawet 

weryfikacja wartości dopuszczalnego poboru już istniejących użytkowników, natomiast ich 

dalsza obecność w zlewni zależy jedynie od przyjętego kryterium przepływu nienaruszalnego. 

Rzeka Dołżnica 

Sytuacja rzeki Dołżnica różni się znacząco od pozostałych analizowanych cieków 

kontrolowanych. Jako jedyna nie jest bowiem objęta działalnością wodno-gospodarczą, 
a więc nie prowadzi się w jej zlewni użytkowania wody, szczególnie poboru. W związku 

z tym można określić stan jej zasobów w warunkach naturalnych oraz wprowadzić określone 

uwarunkowania hydrologiczne dla poboru i zrzutu perspektywicznego. Analiza dostępności 

zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wskazuje na deficyt wody w dwóch newralgicznych 

miesiącach, tj. w marcu i kwietniu. Deficyt wody we wskazanych miesiącach dotyczy 

wszystkich rozpatrywanych gwarancji przepływu rzeczywistego (50, 70, 90 i 95%), co 

wynika z wysokiego w tym czasie przepływu nienaruszalnego wg kryterium rybacko-



45 

 

wędkarskiego. Możliwości użytkowania wody istnieją w pozostałych dziesięciu miesiącach 

roku dla gwarancji na poziomie 50 i 70%, natomiast dostępności ZDZ nie można zapewnić 
dla większych wartości gwarancji (90 i 95%) w przypadku okresu między majem 

a listopadem. Potencjalnym użytkownikom można zatem zapewnić zasoby wodne 

o obliczonej wielkości, zależnie od miesiąca, jedynie na poziomie 50 i 70%, a niezależnie od 

miesiąca tylko na poziomie poniżej 30%. 

Rzeka Pęzinka 

Umieszczając wartości przyjętego przepływu nienaruszalnego dla rzeki Pęzinka 

w ciągu wartości przepływów dekadowych rzeczywistych, można uzyskać poziom gwarancji 

Qn. Zestawienie takie wyraźnie pokazuje, że w marcu i kwietniu przepływ nienaruszalny 

osiąga 3-krotnie większą wartość niż w pozostałych miesiącach. W efekcie w obu miesiącach 

mamy do czynienia z deficytem wody i w związku z tym nie powinien następować rozbiór 

wody. Oczywiście, weryfikacja pozwoleń wodno prawnych czy nawet ich cofnięcie nie 

zmieni sytuacji – nadal będziemy notowali deficyt wody. Istniejącym stawom można 

zapewnić dostęp do wody jedynie dla gwarancji poniżej 40% lub obliczając zasoby wodne 

z wykorzystaniem innej metody ustalania przepływu nienaruszalnego niż przyjęta 

w opracowaniu. Dla kryterium rybacko-wędkarskiego, niezależnie od gwarancji (50, 70, 90 

czy 95%), zarówno w marcu jak i w kwietniu notowany jest deficyt wody, który dla 

gwarancji 90 i 95% zwiększa dodatkowo zasięg czasowy obejmując już cały rok 

hydrologiczny. 

Przepływ nienaruszalny metodą Kostrzewy (współczynnik k według wzoru regionalnego) 

Jakkolwiek kryterium rybacko-wędkarskie uznano za miarodajną metodę obliczania 

przepływu nienaruszalnego w warunkach przyrodniczych zlewni rzeki Ina i wykorzystano 

jako jeden z warunków brzegowych w celu obliczenia zasobów dyspozycyjnych, wnioski 

z analizy zasobów wodnych oraz skutków działalności wodnogospodarczej w zlewni rzeki 

Ina oparto dodatkowo o rozkład przepływu nienaruszalnego obliczonego metodą 
parametryczną Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, dla współczynnika k według 

wzoru regionalnego, o którym mowa w poprzednich rozdziałach, zarówno w profilu 

podłużnym rzek kontrolowanych jak i w roku hydrologicznym. Jest to realizacja postulatu 

wysuniętego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Rzeka Ina 

Rzeka Ina posiada zasoby dyspozycyjne przez cały rok hydrologiczny dla gwarancji 

50 i 70%. Dla przepływów rzeczywistych gwarantowanych 90 i 95% dostępne zasoby maleją, 
tj. dla gwarancji 90% brak ZDZ obejmuje jedynie odcinek źródłowy do kilometra 100-110, a 

więc rejon wodowskazu Krzemień, natomiast dla gwarancji 95% deficyt wody  

(ZDZ ≤ 0 m
3
/s) zaznacza się na zdecydowanie dłuższym odcinku, tj. powyżej ujścia Małej 

Iny. W tych przypadkach wynika on jednak z faktu, iż wartość przepływu nienaruszalnego 

jest wyższa od wartości przepływu gwarantowanego rzeczywistego, choć oczywiście 

wielkość deficytu jest pogłębiana przez intensywne użytkowanie tej części zlewni. 

Rzeka Reczyca 

Również w przypadku Reczycy istnieje możliwość zagwarantowania dostępności 

zasobów dyspozycyjnych na poziomie 50 i 70%, w całym profilu podłużnym oraz we 

wszystkich miesiącach i dekadach. Już jednak dla przepływu rzeczywistego o gwarancji 

Gt = 90% oraz Gt = 95% pojawiający się deficyt wody obejmuje cały profil podłużny rzeki 

i zaznacza się we wszystkich analizowanych miesiącach i dekadach roku. Przyczyną takiego 

stanu jest ujemna różnica między przepływem rzeczywistym gwarantowanym a przepływem 

nienaruszalnym. 
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Rzeka Mała Ina 

Podobna jest geneza deficytu wody w zlewni rzeki Mała Ina. Jakkolwiek dla 

przepływów rzeczywistych o gwarancji 50 i 70% nie ma problemu z dostępnością zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych, tak dla gwarancji 90% występuje deficyt wody spowodowany 

równowagą między przepływem rzeczywistym gwarantowanym (Qgw) a przepływem 

nienaruszalnym (Qn), a dla gwarancji 95% przewaga ilościowa Qn nad Qgw. Należy jednak 

zwrócić uwagę, iż deficyt obejmuje jedynie odcinek powyżej wodowskazu Zamęcin. 

Krąpiel 

W przypadku rzeki Krąpiel nie ma możliwości zapewnienia zasobów dyspozycyjnych 

jedynie dla gwarancji 95%. Dla przepływów rzeczywistych gwarantowanych Gt = 90% 

problem deficytu wody obejmuje tylko odcinek rzeki w rejonie wodowskazu Chociwel, 

a wynika z równowagi wartości przepływu gwarantowanego rzeczywistego i nienaruszalnego. 

Niemniej z uwagi na brak konieczności dostawy wody w tym rejonie (powyżej wodowskazu 

Chociwel funkcjonuje jedynie oczyszczalnia ścieków), wskazany deficyt nie powoduje 

żadnych negatywnych skutków wodnogospodarczych. Problem utrzymania przepływu 

nienaruszalnego pojawia się w rejonie kilometra 30,40, gdzie funkcjonuje staw (nr 803066). 

Określone dla niego wartości poboru wody na poziomie 0,693 [m
3
/s] w okresie największego 

zapotrzebowania (marzec) powodują, że pojawiający się deficyt wody utrzymuje się na 

odcinku około 15 km, tj. do kilometra 16,67 (ujście rzeki Pęzinki do Krąpieli). Problem 

ujemnego zasoby dyspozycyjnego zwrotnego dotyczy przepływów rzeczywistych o gwarancji 

większej niż 70% przy czym w przypadku gwarancji 90 i 95% deficyt sięga dalej, tzn. do 

ujścia rzeki do recypienta, a dla Gt = 95% deficyt obejmuje cały profil podłużny Krąpieli, 

bowiem przepływ nienaruszalny jest wyższy od rzeczywistego gwarantowanego. Pomijając 

zatem ostatni przypadek (Gt = 95%), istnieje możliwość utrzymania zasobów dyspozycyjnych 

zwrotnych i bezzwrotnych, lecz wymaga weryfikacji wielkości poborów określonych 

w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Rzeka Krępa 

W przypadku rzeki Krępa problem z dostępnością zasobów dyspozycyjnych dotyczy 

wszystkich gwarancji przy czym zmienia się ich zasięg czasowy i przestrzenny. Dla 

przepływów rzeczywistych o gwarancji 50% deficyt wody pojawia się w marcu, około 

kilometra 1,07 i utrzymuje się do ujścia. Wynika ze zbyt dużych wartości poboru wody w 

porównaniu do możliwości określonych wielkością zasobu dyspozycyjnego zwrotnego 

i bezzwrotnego.  

Dla gwarancji na poziomie 70% deficyt wody występuje ponownie w odcinku 

ujściowym i utrzymuje się w okresie od lutego do kwietnia oraz w czerwcu. Wynika 

z nadmiernego użytkowania w rozpatrywanych warunkach przepływu rzeczywistego 

gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego. Niedobór zasobów dyspozycyjnych 

w porównaniu do potrzeb wynosi od około 0,10 [m
3
/s] w czerwcu do około 0,30 [m

3
/s] 

w marcu.  

Analiza przepływów rzeczywistych o gwarancji 90% prowadzi do kilku wniosków. 

Przede wszystkim, jedynie w kwietniu przepływ nienaruszalny jest większy od rzeczywistego 

gwarantowanego, zatem o deficycie decydują założenia metodyczne. Od lutego do marca oraz 

od maja do października deficyt wody występuje w odcinku górnym (km ~ 21,5), a w odcinku 

dolnym (km~1,03) przez cały rok hydrologiczny. Przyczyną niedoborów wody jest 

nadmierny pobór wody, który wymaga znacznego ograniczenia. W tym przypadku jednak 

różnica między potrzebami, które wiosną wynoszą nawet 0,50 [m
3
/s] a możliwościami 

(wielkość ZDZ szacowana na kilkadziesiąt litrów na sekundę) wynosi kilkaset litrów na 
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sekundę. Do podziału między wszystkich użytkowników (pobór) pozostaje zatem 

kilkadziesiąt litrów na sekundę, a więc zdecydowanie za mało na zaspokojenie potrzeb 

choćby jednego stawu. Stąd nawet weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych nie znajduje 

uzasadnienia – na poziomie 90% nie można realnie zaspokoić potrzeb wodnych 

użytkownikom już obecnym w zlewni. 

W przypadku gwarancji 95% nie ma żadnych możliwości realizacji potrzeb wodnych 

użytkowników w zlewni z uwagi na wartość przepływu nienaruszalnego przewyższającą 
przepływ rzeczywisty gwarantowany. 

Dołżnica 

W zlewni rzeki Dołżnica nie prowadzi się rejestrowanej gospodarki wodnej – brak 

użytkowników wody. Wobec tego analiza zasobów dyspozycyjnych ma wymiar 

perspektywiczny. Prowadzi ona do wniosku, iż zapewnienie dostępności wody jest możliwe 

dla gwarancji na poziomie 50 i 70%, bowiem w tych przypadkach wartości przepływu 

nienaruszalnego jest mniejsza od gwarantowanego rzeczywistego, wielkość zasobów 

dyspozycyjnych w przekroju zamykającym ciek wynosi odpowiednio 0,28 i 0,12 [m
3
/s], 

w ciągu całego roku hydrologicznego. Dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 90 i 95% 

Qn jest większy niż przepływ rzeczywisty gwarantowany, stąd mówimy o deficycie 

wynikającym z przyjętych założeń obliczeniowych, który wynosi odpowiednio 0,01 oraz 0,04 

[m
3
/s]. 

Pęzinka 

Rzeka Pęzinka, z racji obecności pseudobifurkacji, wymaga odrębnego potraktowania 

z punktu widzenia obliczeń bilansowych. Rzeka, zwana dawniej Iną Kradzioną, rozpoczyna 

swój biegu od koryta rzeki Ina, 1,9 km poniżej wodowskazu Krzemień. W tym miejscu 

następuje bowiem rozdział wody na Inę Kradzioną i Inę (właściwą). W dotychczasowych 

obliczeniach przyjmowano klasyczny rozkład zasobów wodnych w zlewni, tj. punktowi 

początkowemu biegu cieku nadawano wartość natężenia przepływu równą 0 [m
3
/s]. Jednak 

z powodu ciągłego zasilania Pęzinki wodą z Iny, punktowi początkowemu biegu 

przedmiotowego cieku należałoby nadać wartość Q > 0 [m
3
/s]. Zleceniodawca nie dostarczył 

jednak żadnych danych ilościowych nt. proporcji rozrządu wody między Pęzinkę i Inę, co 

uniemożliwia wiarygodną analizę przypadku. Z dostępnych danych, które trudno ocenić 
w zakresie wiarygodności, wynika, że około 50% wartości natężenia przepływu rzeki Ina 

poniżej wodowskazu Krzemień kierowana jest do koryta Pęzinki. Mając ten fakt na uwadze 

wykonano ekstrapolację przepływów z ciągu wartości dekadowych wodowskazu Krzemień, 
proporcjonalnie do przyrostu powierzchni zlewni, na przekrój niekontrolowany, gdzie 

następuje rozdział wody. Na podstawie uzyskanego ciągu obliczono wartości przepływu 

rzeczywistego o gwarancjach: 50, 70, 90 i 95%, a następnie przypisano do punktu 

początkowego rzeki w hydrologicznym. Wartości przepływu rzeczywistego gwarantowanego 

wyniosły odpowiednio: 0,21; 0,17; 0,13 i 0,12 [m
3
/s]. Dysponując przepływem 

nienaruszalnym w przekroju wodowskazowym Pęzino oraz powierzchnią zlewni użytkownika 

nr 803054 (staw rybny) obliczono wartość przepływu nienaruszalnego dla wspomnianego 

przekroju bilansowego i uzyskano wartość 0,012 [m3/s]. Wobec tego wielkość zasobu 

dyspozycyjnego bezzwrotnego, a więc uwzględniającego potrzeby kolejnego stawu 

(nr 803025), w przekroju bilansowym nr 803054 istniałaby możliwość bezzwrotnego poboru 

wody przez cały rok hydrologiczny na poziomie gwarancji 50 i 70% z jednym wyjątkiem – 

pobór w marcu wynosi 0,134 [m
3
/s], natomiast ZDB 0,133 [m

3
/s]. Dla gwarancji 90 i 95% 

zapotrzebowania na wodę może być zrealizowane jedynie dla użytkownika nr 803025, 

bowiem pobór (maj – wrzesień) wynoszący 0,025 [m
3
/s] jest mniejszy niż ZDB dla tego 

przekroju bilansowego. Z kolei w przypadku użytkownika nr 803054, dla gwarancji 90%, 
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dostawa oczekiwanej ilości wody jest niemożliwa w marcu, a dla gwarancji 95% w lutym 

i marcu.  

Podsumowanie stanu ilościowego zasobów wodnych 

Wielkość zasobów wodnych w zlewni zależy nie tylko ustroju hydrologicznego oraz 

warunków klimatycznych czy szeroko rozumianego kontekstu geograficznego, ale również, 
a często przede wszystkim, od założeń matematycznych czy hydrologicznych. Zasoby 

dyspozycyjne zwrotne zależą od przyjętej gwarancji przepływu rzeczywistego oraz wartości 

przepływu nienaruszalnego. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji postanowień dyrektyw 

unijnych (ptasiej, siedliskowej, wodnej), ochrony ekosystemów, a więc ogólnie biorąc 

realizacji postanowień koncepcji zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego, 

zaproponowano przyjęcie przepływu nienaruszalnego wg kryterium rybacko-wędkarskiego. 

Wykazuje on bowiem zmienność w roku hydrologicznym, a więc koresponduje z naturalnym 

rytmem funkcjonowania geoekosystemów zlewni rzecznych. Niemniej jednoczesne 

przyjmowanie zróżnicowanego przepływu nienaruszalnego oraz jednej wartości przepływu 

rzeczywistego gwarantowanego dla całego roku skutkuje niedoszacowaniem zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych w czasie wiosennych roztopów oraz ich przeszacowaniem 

w okresie występowania niskich wartości natężenia przepływu. W tej sytuacji należałoby 

zmienić kryterium wyboru przepływu nienaruszalnego, choć nadrzędna wydaje się 
konieczność utrzymania geoekosystemów w jak najmniej przekształconym stanie 

ekologicznym. Proponuje się zatem zróżnicowanie wielkości gwarancji w poszczególnych 

miesiącach tak, by uwzględnić przyrost zasobów wodnych w okresie naturalnie zwiększonego 

zasilania oraz zmniejszenie w miesiącach letnich czy jesiennych. Podstawowym powodem 

występowania deficytu wody w analizowanych rzekach jest wielkość przyjętego przepływu 

nienaruszalnego bez uwzględnienia dynamiki przepływów gwarantowanych w ujęciu 

rocznym. W związku z tym jakakolwiek weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych nie 

spowoduje zmiany sytuacji hydrologicznej, tj. w dalszym ciągu będziemy notowali ujemne 

wartości ZDZ, a więc nie będziemy dysponowali zasobem zwrotnym. Zdecydowana 

większość użytkowników w zlewni to stawy rybne, które wymagają dostawy wody w marcu 

i kwietniu, a więc wówczas, gdy zgodnie z kryterium rybacko-wędkarskim przyjmuje się 
najwyższe wartości przepływu nienaruszalnego, odpowiadające gwarancjom poniżej 50%. 

Wobec tego zapewnienie wody wspomnianemu rodzajowi użytkowników byłoby możliwe na 

bardzo niskim poziomie gwarancji. 

Analiza zasobów dyspozycyjnych przy warunkach brzegowych zaproponowanych 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a więc szczególnie przyjmując przepływ 

nienaruszalny wg Kostrzewy (metoda II) prowadzi do wniosku, iż możliwość 
zagwarantowania dostawy wody dla użytkowników obecnych w zlewni istnieje potencjalnie 

przy przepływach rzeczywistych o gwarancjach 50 i 70%. Dla gwarancji 90% deficyt wody 

pojawia się w zlewniach rzek: Reczyca i Dołżnica, natomiast dla gwarancji 95% na 

wszystkich ciekach kontrolowanych przy czym w przypadku rzeki Ina zaznacza się on na 

odcinku powyżej ujścia Małej Iny. 

 

Stan ilościowy zasobów wód podziemnych 

Bilans wód podziemnych przeprowadzono w rejonach wodno – gospodarczych 

przyjętych przez Ministra Środowiska jako podstawa do prowadzenia gospodarki wodami 

podziemnymi i zgodnych z podziałem na rejony wodno – gospodarcze Dolnej Odry 

i Przymorza zachodniego [Hydroconsult 2011], (rys. 3). W toku prac rozważano rozdzielenie 

rejonu wodno – gospodarczego A4 na 2  odrejony 
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• Ina od Stargardu Szczecińskiego do Goleniowa 

• Ina od Goleniowa do ujścia. 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania ZDgx zdefiniowane 

w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby 

dyspozycyjne, zgodnie z definicją zawartą w odnośnym Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

i metodyką zaakceptowaną przez KDH, są wyznaczane na podstawie średnich wieloletnich 

zasobów odnawialnych wód podziemnych. 

Tak ustalone zasoby dyspozycyjne oznaczają, że są one możliwe do pobrania 

z obszaru bilansowego z gwarancją czasową g=50%, w  warunkach bez dodatkowej 

zabudowy hydrotechnicznej i bez analizy stopnia zwrotu zagospodarowanych wód 

podziemnych do systemu hydrograficznego. 

Zgodnie z tak określonymi założeniami metodycznymi  zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania średnie z wielolecia (o gwarancji czasowej g=50%) zostały 

przyjęte na podstawie danych z wspomnianej wcześniej  dokumentacji zasobowej wykonanej 

przez Proximę.  

Zasoby gwarantowane z 5 i 15-letnich okresów posusznych (o gwarancji 70 i 95%) 

zostały obliczone metodami hydrologicznymi, zgodnie z metodyką i odniesione do zasobów 

dyspozycyjnych ustalonych w dokumentacji zasobowej. 

Obliczenia bilansowe przeprowadzono dla 4 rejonów wodno gospodarczych na 

podstawie danych z wielolecia 1990 -2009 (tab. 31).  

 

Tabela 31 Ogólna charakterystyka rejonów wodno gospodarczych w zlewni 

bilansowej Iny 

 

 

 

 

Rejon bilansowy F  

Odpływ 

podziemny 

gruntowy 

średni                     

Qg 

Wielolecie 

Przepływ 

nienaruszalny 

wg 

Kostrzewy 

Qn 

Pobór 

średni 

w 

roku 

2010           

Qśr 

Pobór 

dopuszczalny 

średni 

dobowy wg 

pozwoleń 
wodno 

prawnych 

Qdśr 
Symbol Nazwa rejonu km

2
 m

3
/s l/s/km

2
   m

3
/s m

3
/d m

3
/d 

A1 Górna Ina 743 2,56 3,44 1990-2009 0,89 7 578 11 926 

A2 Krąpiel 596 2,18 3,66 1990-2009 0,85 3 461 6 043 

A3 Mała Ina 407 0,77 1,89 1990-2009 0,18 5 201 7 049 

A4 

Ina od 

Stargardu 

Szczecińskiego 

do ujścia 

779 6,64 8,52 1990-2009 2,12 16 000 30 617 
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Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych 

REJON BILANSOWY A1 – GÓRNA INA 

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Iny w  przekroju Stargard 

Szczeciński, wyznaczone jako średnie 4-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 2,33 m
3
/s 

do 3,99 m
3
/s              (201 312 m3/d –344 736 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni Iny w przekroju 

Stargard Szczeciński o powierzchni AZB=731 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,85 m3/s (73 440 m
3
/d=26,8 mln m

3
/rok) przy module zdZB=100,04 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-1 Ina Górna o powierzchni 743,4 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDRWG=0,86 m3/s=74 370 m
3
/d=27,1 mln m

3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-1 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 65,5 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 2,765 mln m3/rok =7,6 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-1 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 61,2 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-1 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 57,0 tys.m3/dobę.  

 

Tabela 32  Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-1 Ina od 

źródeł do Stargardu Szczecińskiego 

 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 731 km2 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-2009  2,56 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 2,45 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 2,14 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZZB 110,5 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego 

w  zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
60,15 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego sredniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 
2,71 ( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 4,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
1,94 m3/s 

11 Qnh przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 
Kostrzewy 

0,89 m3/s 
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Kostrzewy 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  zlewni bilansowej  

0,85 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

100,04 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego do 

reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,02 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 743,4 km2 

16 0,86 m3/s 

17 74 370,51 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 
ZDRWG=zdZB*AZRWG 27 145 235,75 m3/r 

19 2 765 938,09 m3/r 

20 7 577,91 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,09 m3/s 

22 0,11 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

9 093,50 m3/d 

24 0,14 m3/s 

25 
Udm pobór dopuszczalny średni dobowy 

11 925,54 m3/d 

26 0,77 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

66 792,60 m3/d 

28 0,76 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

65 277,01 m3/d 

 

Tabela 33 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-1 Ina od źródeł do Stargardu Szczecińskiego 

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzystania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
maksymalnego 

rocznego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

  m3/d m3/s m3/d m3/s % m3/d m3/s % m3/d m3/s % 

ZDg50 
73 

130 0.85 
65 

552.09 0.76 10.36 
61 

204.46 0.71 16.31 57 019.04 0.66 22.03 

ZDg70 
69 

984 0.81 
62 

406.09 0.72 10.83 
58 

058.46 0.67 17.04 53 873.04 0.62 23.02 

ZDg95 
61 

344 0.71 
53 

766.09 0.62 12.35 
49 

418.46 0.57 19.44 45 233.04 0.52 26.26 

 

Najistotniejsze dla oceny aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych zlewni Iny 

oraz stanu w warunkach ekstremalnego poboru, są przekształcenia przepływów niskich 

spowodowane zagospodarowaniem wód podziemnych. Poddane analizie przepływy najniższe 

NQR roczne w warunkach ich kształtowania przez pobór równy zasobom dostępnym dla 

zagospodarowania wykazują wysoką wrażliwość przepływu na stopień zwrotu zużytych wód 

podziemnych do systemu hydrograficznego zlewni Iny. W okresach skrajnie posusznych 

przepływ NQ kształtował się poniżej przepływu nienaruszalnego Qnh (lata 1994-96, 2003, 

2006). Pobór dopuszczalny średniodobowy - bezzwrotny obniżał przepływ ale nie 

powodował jego całkowitego zaniku. W wariancie uwzględniającym 75% zwrot zużytych 
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wód do systemu obliczenia wykazały znaczny wzrost przepływów niskich- do wartości 

przekraczających niżówki naturalne. Zwrot wód w takiej wysokości zminimalizował problem 

obniżenia przepływu poniżej stanów nienaruszalnych. 

REJON BILANSOWY A2 – KRĄPIEL 

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni rzeki Krąpiel w  przekroju 

ujściowym, wyznaczone jako średnie 2-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 1,73 m
3
/s 

do 3,67 m
3
/s              (149 472 m3/d –317 088 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni rzeki Krąpiel 

w przekroju ujściowym o powierzchni AZB=596 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,50 m3/s (42 840m
3
/d=15,6 mln m

3
/rok) przy module zdZB=71,88 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-2 Krąpiel o powierzchni 596 km
2
 są takie same jak dla zlewni bilansowej 

i ustalone jako gwarantowane w ilości ZDRWG=0,50 m3/s =42 840m
3
/d=15,6 mln m

3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-2 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 39,4 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 1,263 mln m3/rok =3,4 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-2 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 36,8 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-2 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 32,3 tys.m3/dobę.  

 

Tabela 34 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-2 Krąpiel 

Szczecińskiego 

 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 596 km2 

2 SQGR 
odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-

2009 
 2,18 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 2,28 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 1,71 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZZB 115,3 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu 

podziemnego w  zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) 
83,16 mm/r 

8 ζ 

współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 
podziemnego sredniego rocznego 

QGRMAX/QGRMIN 3,98 
( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 2,00 lata 
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10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
1,45 m3/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny 

oszacowany Qns =0,6 Qgrmin 
0,85 m3/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w  zlewni bilansowej wg 
dokumentacji 

0,50 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

71,88 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego 

do reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,00 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 596 km2 

16 0,50 m3/s 

17 42 840,00 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne 

do zagospodarowania w rejonie wodno-
gospodarczym ZDRWG=zdZB*AZRWG 15 636 

600,00 
m3/r 

19 1 263 241,06 m3/r 

20 3 460,93 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,040 m3/s 

22 0,048 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

4 153,12 m3/d 

24 0,07 m3/s 

25 
Udm pobór maksymalny dopuszczalny 

6 043,31 m3/d 

26 0,46 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

39 379,07 m3/d 

28 0,45 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

38 686,88 m3/d 

 

Tabela 35 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-2 Krąpiel Szczecińskiego 

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorz
ystania 
zasobó

w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalne
go średniego 

dobowego 

Stopień 
wykorz
ystania 
zasobó

w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o 

maksymalnego 
rocznego 

Stopień 
wykorzysta

nia 
zasobów 

  
m3/d m3/s m3/d 

m3/
s 

% m3/d 
m3/

s 
% m3/d m3/s % 

ZD

g50 
42 
840 

0,50 
39 

379,07 
0,46 8,08 

36 
796,69 

0,43 14,11 
32 

364,47 
0,37 24,45 

ZD

g70 
44 
928 

0,52 
41 

467,07 
0,48 7,70 

38 
884,69 

0,45 13,45 
34 

452,47 
0,40 23,32 

ZD

g95 
33 
696 

0,39 
30 

235,07 
0,35 10,27 

27 
652,69 

0,32 17,93 
23 

220,47 
0,27 31,09 

 

Poddane analizie przepływy najniższe NQR roczne w warunkach ich kształtowania przez 

pobór równy zasobom dostępnym dla zagospodarowania (rys.8.3.12) wykazują iż 
w przeważającym okresie czasu przepływ podziemny jest niższy niż przepływ nienaruszalny. 
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Stopień zwrotu zużytych wód podziemnych do systemu hydrograficznego nie zmienia 

sytuacji. W okresach skrajnie posusznych (2006) przepływ NQ w  cieku prawie zanika. 

REJON BILANSOWY A3 – MAŁA INA 

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Małej Iny w  przekroju ujściowym, 

wyznaczone jako średnie 5-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 0,80 m
3
/s do 1,15 

m
3
/s              (69 120 m3/d –99 360 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni Małej Iny 

w przekroju ujściowym o powierzchni AZB=407,08 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,67 m3/s (57 888 m
3
/d=21,13 mln m

3
/rok) przy module zdZB=141,15 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-3 Mała Ina o powierzchni 407,08 km
2
 są takie same jak dla zlewni 

bilansowej i ustalono jako gwarantowane w ilości ZDRWG=0,67 m3/s=57 460 m
3
/d=21,0mln 

m
3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-3 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 52,3 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 1,898 mln m3/rok =5,2 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-3 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 50,4 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-3 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 49,7 tys.m3/dobę. 

 

Tabela 36 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-3 Mała Ina 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 407,08 km2 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-2009  0,77 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 0,77 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 0,67 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZZB 60,0 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego w  

zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) 
60,80 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego sredniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 2,20 
( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 5,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
0,67 m3/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
0,18 m3/s 
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12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  zlewni bilansowej  

0,67 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

141,15 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego do 

reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,00 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 407,08 km2 

16 0,67 m3/s 

17 57 460,00 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 
ZDRWG=zdZB*AZRWG 20 972 

900,00 
m3/r 

19 1 898 405,68 m3/r 

20 5 201,11 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,060 m3/s 

22 0,072 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

6 241,33 m3/d 

24 0,08 m3/s 

25 
Udm pobór dopuszczalny średni dobowy 

7 049,01 m3/d 

26 0,60 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

52 258,89 m3/d 

28 0,59 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

51 218,67 m3/d 

 

Tabela 37 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych  dla rejonu wodno-

gospodarczego A-3 Mała Ina  

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
maksymalnego 

rocznego 

Stopień 
wykorzystani
a zasobów 

  
m3/d m3/s m3/d 

m3/
s 

% m3/d 
m3/

s 
% m3/d 

m3/
s 

% 

ZDg

50 
57 
460 

0,67 
52 

258,89 
0,60 9,05 

50 
410,99 

0,58 12,27 49 713,33 
0,5
8 

13,48 

ZDg

70 
50 
793 

0,59 
45 

592,29 
0,53 10,24 

43 
744,39 

0,51 13,88 43 046,73 
0,5
0 

15,25 

ZDg

95 
42 
096 

0,49 
36 

894,40 
0,43 12,36 

35 
046,50 

0,41 16,75 34 348,85 
0,4
0 

18,40 

 

Poddane analizie przepływy najniższe NQR roczne w warunkach ich kształtowania 

przez pobór równy zasobom dostępnym dla zagospodarowania (wykres 8.3.18) wykazują 
wysoką wrażliwość przepływu na stopień zwrotu zużytych wód podziemnych do systemu 

hydrograficznego zlewni Małej Iny. W okresach skrajnie posusznych przepływ NQ 

kształtował się poniżej przepływu nienaruszalnego Qnh (lata 1994-1995, 1999, 2002-2004, 

2006, 2008-2009). Pobór maksymalny-bezzwrotny obniżał nieznacznie przepływ ale nie 

powodował jego całkowitego zaniku. W wariancie uwzględniającym 75% zwrot zużytych 

wód do systemu obliczenia wykazały znaczny wzrost przepływów niskich-skorygowanych do 
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wartości przekraczających niżówki naturalne. Zwrot wód w takiej wysokości mocno koryguje 

problem obniżenia przepływu poniżej przepływ nienaruszalnego, tak że przepływ NQ nie 

spada poniżej 50% przepływu nienaruszalnego. 

REJON BILANSOWY A4 – DOLNA INA 

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Iny w  przekroju ujściowym, 

wyznaczone jako średnie 9-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 7,26 m
3
/s do 11,47 

m
3
/s  (627 274 m3/d –991 008 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni Iny w przekroju 

ujściowym o powierzchni AZB=748,1 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości ZDZB=1,14 

m3/s (98 366m
3
/d=35,9 mln m

3
/rok) przy module zdZB=131,49 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-4 Ina dolna o powierzchni 779,8 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDRWG=1,19 m3/s=102,8 m
3
/d=37,5 mln m

3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-4 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 86,5 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 5,84 mln m3/rok =16,0 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-4 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 71,8 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-4 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 57,1 tys.m3/dobę.  

 

Tabela 38 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-4 Ina od 

Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 748,1 km2 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-2009  6,64 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 7,23 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 3,23 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego 50,0 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego 

w  zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
28,30 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego sredniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 4,54 
( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 9,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
6,05 m3/s 
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11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
2,12 m3/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w  zlewni bilansowej ZDZB 
1,19 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

136,99 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego do 

reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,04 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 779,4 km2 

16 1,24 m3/s 

17 106 770,00 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 
ZDRWG=zdZB*AZRWG 38 971 

048,77 
m3/r 

19 5 840 230,37 m3/r 

20 16 000,63 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,19 m3/s 

22 0,22 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

19 200,76 m3/d 

24 0,35 m3/s 

25 
Udm pobór średniodobowy dopuszczalny 

30 616,75 m3/d 

26 1,05 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

90 769,37 m3/d 

28 1,01 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

87 569,24 m3/d 

 

Tabela 39 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-4 Ina od Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
maksymalnego 

rocznego 

Stopień 
wykorzystani
a zasobów 

  
m3/d m3/s m3/d 

m3/
s 

% m3/d 
m3/

s 
% m3/d 

m3/
s 

% 

ZDg

50 
106 
770 

1,24 
90 

769,37 
1,05 14,99 

76 
153,25 

0,88 28,68 
61 387,45 

0,7
1 42,50 

ZDg

70 
112 
320 

1,30 
96 

319,37 
1,11 14,25 

81 
703,25 

0,95 27,26 66 937,45 
0,7
7 

40,40 

ZDg

95 
50 
112 

0,58 
34 

111,37 
0,39 31,93 

19 
495,25 

0,23 61,10 4 729,45 
0,0
5 

90,56 

 

Po analizie przepływów najniższych NQR rocznych w warunkach ich kształtowania 

przez pobór równy zasobom dostępnym dla zagospodarowania (8.3.24) wykazano niedużą ale 

wyraźną wrażliwość przepływu na stopień zwrotu zużytych wód podziemnych do systemu 

hydrograficznego zlewni Iny. W okresie posusznym (2004-2009) przepływ NQ kształtował 

się poniżej przepływu nienaruszalnego Qnh. Również w przepływie SQ widać w  tych latach 
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trend zmniejszania się wartości przepływu. Pobór dopuszczalny -bezzwrotny obniżał 

przepływ nieznacznie ale wyraźnie.   

 

Podsumowanie na podstawie bilansu jakościowego 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych zlewni Iny został wykonany w zakresie 

BZT5, Nog i Pog w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych zrzutów podanych 

w informacji urzędów marszałkowskich z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 

i w uzasadnionych przypadkach zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika, oraz dla 

wartości zrzutów wpisanych do pozwoleń wodnoprawnych i podanych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 169). 

Bilansem jakościowym objęto rzeki kontrolowane pod względem hydrologicznym 

i badane w ramach monitoringu w latach 2009 – 2011 tj. rzekę Inę oraz jej dopływy – 

Reczycę, Małą Inę, Krąpiel i jej dopływy - Krępą i Pęzinkę (WIOŚ Szczecin). 

W zlewni Iny zastosowano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń 
wzdłuż biegu rzeki od źródeł do ujścia. Model bilansu jakościowego ma charakter statyczny 

i jest sporządzony oparciu o przepływ miarodajny tj. przepływ gwarantowany o gwarancji 

90% z wybranego dla bilansu ilościowego wielolecia 1983 – 2009 oraz stężenie miarodajne 

dla punktów monitoringowych tj. wartości średnio rocznej stężenia zgodnie 

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

1545) [Tyszewski, 2008]. 

 Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju 

i odpływającego z przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych 

pochodzącego ze zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości 

ładunków punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki 

w odniesieniu do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 

Nr 257, poz. 1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekracza wartość 
dopuszczalną dla stanu dobrego obliczono wielkość ładunku, o którą należy zredukować 
ładunek wprowadzany w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego. 

 W bilansie opartym na wielkościach rzeczywistych odprowadzanych ścieków 

uwzględniono wielkości zrzutów i wartości wskaźnika BZT5 w 2010 r. (użytkowanie 

w 2010 r.). Do bilansu zawartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wodzie rzecznej 

przyjęto, że wartości stężeń tych substancji w odprowadzanych do niej ściekach są zgodne 

z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami określonymi rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r Nr 137, poz. 984 i Dz. U. z 2009 r. Nr 27, 

poz. 169). W przypadku braku danych rzeczywistych do bilansu opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów przyjęto dane z pozwoleń wodnoprawnych. 

 W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, 

przy założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 

policzono ładunek całkowity, jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto policzono 

stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych, jakie 

odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 
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Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringu Iny prowadzonego przez WIOŚ 

w Szczecinie w 2010 r.  

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

ścieków można stwierdzić, że rzeka Ina ma zdolność chłonną dla substancji organicznych 

charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5. Na odcinku od źródeł do ujścia Małej Iny może 

przyjąć ładunek kształtujący się na poziomie od ok. 4 Mg/r (w górze odcinka) do ok. 80 Mg/r 

w dolnej części tego odcinka rzeki. Na odcinku od ujścia Małej Iny do ujścia wartość tego 

ładunku wzrasta od ok. 100 Mg/r do 330 Mg/r w przekroju ujściowym.  

Ładunek całkowity azotu ogólnego w każdym przekroju bilansowym wzdłuż biegu 

rzeki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego, w związku z tym istnieje 

chłonność rzeki dla tego zanieczyszczenia. Na całej długości rzeka może przyjąć ładunek 

azotu ogólnego przekraczający wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami Iny. 

Ładunek fosforu całkowitego kształtuje się na poziomie niższym od wymaganego dla 

stanu dobrego na całym biegu rzeki, w związku z tym istnieje chłonność rzeki w odniesieniu 

do tego zanieczyszczenia. Na odcinku od źródeł do ujścia Małej Iny rzeka może przyjąć 
ładunek porównywalny z prowadzonym ładunkiem całkowitym. Od ujścia Małej Iny 

wielkość ładunku, który może przyjąć rzeka stanowi ok. połowę ładunku prowadzonego.  

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach. 

Dla ścieków przemysłowych w pozwoleniach wodnoprawnych podane były dopuszczalne 

stężenia Nog i Pog., dla ścieków komunalnych w pozwoleniach wodnoprawnych nie podano 

dopuszczalnych stężeń dla tych zanieczyszczeń, w związku z tym przyjęto wartości 

dopuszczalne z rozporządzenia. 

W przypadku BZT5 rzeka Inie wykazuje chłonności na następujących odcinkach: od 

źródeł do przekroju zrzutu ścieków w m. Recz (ok. 10 Mg/r), następnie od ujścia Stobnicy do 

przekroju zrzutu ścieków ze Stargardu Szczecińskiego (wzrasta z biegiem rzeki od ok. 16 

Mg/r do ok. 100 Mg/r; tylko poniżej ujścia Małej Iny wynosi ok. 160 Mg/r i wzrasta do ok. 

290 Mg/r poniżej Kąpieli a następnie maleje) oraz od ujścia Strugi Rożnowskiej do ujścia do 

Odry (w granicach od ok. 30 Mg/r do ok. 90 Mg/r). Na pozostałych odcinkach rzeki tj. od 

przekroju zrzutu ścieków w m. Recz do ujścia Stobnicy należy zredukować ładunek o ok. 

7 Mg/r, na odcinku od zrzutu ścieków z oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim do ujścia 

Strugi Rożnowskiej – od ok.20 Mg/r do ok. 160 Mg/r. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego ładunku 

całkowitego przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Recza Pomorskiego – 6,6 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym powyżej ujścia Małej Iny – 4,5 mg/l (klasa I) 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Stargardu Szczecińskiego – 7,4 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Goleniowa – 5,6 mg/l (klasa II). 

W dwóch przekrojach wartości BZT5 przyjmują wartości dla stanu poniżej dobrego. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego w każdym przekroju bilansowym wzdłuż biegu 

rzeki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego, w związku z tym istnieje 

chłonność rzeki. Wielkość chłonności tj. ładunku całkowitego, którego przyjęcie nie 

obniżyłoby stanu dobrego jest porównywalna z ładunkiem całkowitym prowadzonym 

z wodami rzeki. 
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Obliczone stężenia azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Recza Pomorskiego – 3,63 mg/l (klasa I) 

o na stanowisku monitoringowym powyżej ujścia Małej Iny – 3,81 mg/l (klasa I) 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Stargardu Szczecińskiego – 5,53 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Goleniowa – 5,04 mg/l (klasa II). 

 Ładunek fosforu całkowitego kształtuje się na poziomie niższym od wymaganego dla 

stanu dobrego na całej długości rzeki od źródeł do ujścia do Odry za wyjątkiem krótkiego 

odcinka powyżej Małki (redukcja ładunku o ok. 1,5 Mg/l). Wielkość ładunku jaki można 

wprowadzić do wód Iny kształtuje się na poziomie od ok. 1 Mg/r na odcinku źródłowym do 

ok. 6 Mg/r poniżej Kanału Rzeplińskiego (stanowi to około połowy wielkości ładunku 

całkowitego w rzece). Od Kanału Rzeplińskiego w dół rzeki chłonność jest na poziomie ok. 

20 Mg/r nie mniej jednak stanowi to od ok. 20 % do 40 % wartości ładunku całkowitego. 

Obliczone stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Recza Pomorskiego – 0,304 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym powyżej ujścia Małej Iny – 0,247 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Stargardu Szczecińskiego – 0,413 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Goleniowa – 0,329 mg/l (klasa II). 

W przekroju poniżej Stargardu Szczecińskiego stężenie fosforu ogólnego przyjmuje 

wartości dla stanu poniżej dobrego.  

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów Reczycy były policzone wartości średnioroczne z wyników 

monitoringowych z 2011 r. w przekroju ujściowym do Iny m. Suchanówko (WIOŚ Szczecin).  

Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości rzeki Reczycy w zakresie zawartości w wodzie rzecznej związków organicznych 

określanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego jest ok. dwóch razy 

większa od ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzecznymi. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych była wielkość zrzutu ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach 

i przyjętych z rozporządzenia wartości stężeń Nog i Pog. 

 Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istniej chłonność na całej 

długości rzeki Reczycy w zakresie zawartości w wodzie rzecznej związków organicznych 

określanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Wielkość chłonności 

Reczycy dla tych zanieczyszczeń jest na poziomie wartości z bilansu ładunków na 

wartościach rzeczywistych. 

Obliczone w przekroju monitoringowm wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 3,40 mg/l (klasa II) 

o Nog – 3,16 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,261 mg/l (klasa II). 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego Małej Iny opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringowe z 2010 r. w przekroju poniżej Sądowa 

i przekroju ujściowym  m. Witkowo (WIOŚ Szczecin) oraz dane o użytkowaniu (rzeczywiste 

wielkości zrzutów) z 2010 r. a także zweryfikowana u użytkownika wielkość zrzutu dla 

gminnej oczyszczalni ścieków m. Dolice (WZ Goleniów).  
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Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

można stwierdzić, że dla wskaźnika BZT5 Mała Ina wykazuje zdolność chłonną na odcinku 

od źródeł do ujścia do Iny. Wartość ładunku całkowitego kształtuje się na poziomie od ok. 0,9 

Mg/r na odcinku źródłowym do ok. 20 Mg/r na odcinku od Dopływu z Moskorzyna do ujścia. 

Wielkość chłonności stanowi ok. 50 % wielkości ładunku prowadzonego z wodami Małej 

Iny. 

Dla azotu ogólnego wody Małej Iny wykazują chłonność na całej długości rzeki. 

Wielkość ładunku dozwolonego dla stanu dobrego jest ok. dwa razy większa od 

prowadzonego ładunku. Chłonność rzeki dla azotu ogólnego jest na poziomie wielkości 

ładunku całkowitego w rzece.  

Również w przypadku fosforu ogólnego Mała Ina wykazuje chłonność na całej 

długości. Analogicznie jak dla azotu ogólnego chłonność rzeki dla fosforu ogólnego jest na 

poziomie całkowitego ładunku w wodzie rzecznej.  

 Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach. 

Dla ścieków przemysłowych w pozwoleniach wodnoprawnych podane były dopuszczalne 

stężenia Nog i Pog., dla ścieków komunalnych w pozwoleniach wodnoprawnych nie podano 

dopuszczalnych stężeń dla tych zanieczyszczeń w związku z tym  przyjęto wartości 

dopuszczalne z rozporządzenia. 

Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istnieje zdolność chłonna Małej 

Iny dla związków organicznych (BZT5) na odcinku od przekroju powyżej Strumienia 

Granowo (ok. 1,4 Mg/r) do ujścia (ok. 9 Mg/r). Na odcinkach rzeki od dopływu Strugi 

Lubiana do ujścia Strumienia Smardyńskiego jest na poziomie ok. 13 Mg/r – 20 Mg/r, a na 

odcinku od ujścia Kanału Kolin do ujścia Kanału Kluczewo jest na poziomie ok. 11 Mg/r. 

Na odcinku od przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. 

Krzęcin do przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Żeńsko należy 

zredukować wprowadzany ładunek o wielkość ok. 2,4 Mg/R – 3 Mg/r. Na tym odcinku rzeka 

nie ma zdolności chłonnej. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 

ładunku całkowitego  przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Sądowa – 3,6 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym m. Witkowo – 5,2 mg/l (klasa II). 

W przypadku azotu ogólnego rzeka wykazuje chłonność na całej długości. Chłonność 
jest na poziomie od ok. 2 Mg/r na odcinku źródłowym następnie wzrasta do ok. 40 Mg/r 

w przekroju ujściowym. 

Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych przyjmują 
następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Sądowa – 6,32 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym m. Witkowo – 6,11 mg/l (klasa II). 

Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje zdolność chłonną na całej długości za 

wyjątkiem odcinka od przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. 

Krzęcin do przekroju powyżej Strumienia Granowo, na którym należy zredukować 
wprowadzany ładunek fosforu ogólnego o ok. 0,02 Mg/R – 0,09 Mg/r. Na tym odcinku rzeka 

nie ma zdolności chłonnej. 

Stężenie fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych przyjmują 
następujące wartości: 
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o na stanowisku monitoringowym poniżej Sądowa – 0,29 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym m. Witkowo – 0,32 mg/l (klasa II). 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego Krąpieli opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringowe z 2010 r. ujściowym do Iny (WIOŚ 

Szczecin) oraz dane o użytkowaniu (rzeczywiste wielkości zrzutów) z 2010 r. a także 

zweryfikowane u użytkownika wielkości zrzutów dla wiejskiej oczyszczalni ścieków 

m. Pęzino wylot Nr 1 i Nr 2 (WZ Goleniów).  

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

można stwierdzić, że dla wskaźnika BZT5 rzeka Krąpiel wykazuje chłonność na całej swojej 

długości. Wartość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego przekracza wartość 
prowadzonego ładunku całkowitego średnio o od ok. 75 % w górnym biegu rzeki, następnie 

wartość ta spada od ok. 50 % w środkowym biegu do 25 % na odcinku ujściowym. 

 Dla azotu ogólnego Krąpiel również posiada zdolność chłonną na całej długości. 

W górnym biegu rzeki wartość chłonności jest na poziomie ładunku całkowitego 

prowadzonego z wodami rzecznymi, od przekroju poniżej dopływu Kania wartość chłonności 

wzrasta do ok. 50 % ponad wielkość prowadzonego ładunku w dolnym biegu. 

 W przypadku fosforu ogólnego Krąpiel również może przyjąć ładunek na całej swoje 

długości. Wielkość tego ładunku znacznie przekracza wielkość prowadzonego ładunku 

całkowitego. 

 Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach 

podane w pozwoleniach wodnoprawnych i przyjęte dopuszczalne stężenia Nog i Pog 

z rozporządzenia. 

 Rzeka Krąpiel na całej swojej długości wykazuje chłonność dla związków 

organicznych (BZT5), azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Wielkość chłonności dla tych 

wskaźników zanieczyszczenia jest na poziomie:  

- dla BZT5 - przekracza wartość prowadzonego ładunku całkowitego średnio o od ok. 50 %  

w górnym biegu rzeki, następnie wartość ta spada od ok. 40 % w środkowym biegu i do 

poziomu prowadzonego ładunku całkowitego na odcinku ujściowym; 

- dla azotu ogólnego - w górnym biegu rzeki jest na poziomie ładunku całkowitego 

prowadzonego z wodami rzecznymi, od ujścia rzeki Krępa wartość chłonności wzrasta 

i przekracza wielkość prowadzonego ładunku o ok. 50% w dolnym biegu; 

- dla fosforu ogólnego - wielkość chłonności znacznie przekracza wielkość prowadzonego 

ładunku całkowitego. 

Obliczone w przekroju monitoringowym wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 3,18 mg/l (klasa II) 

o Nog – 4,06 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,093 mg/l (klasa I). 

Danymi wyjściowymi do bilansu Krępej były wyniki monitoringowe z 2011 r. 

w przekroju ujściowym do rzeki Krąpiel w m. Marianowo (WIOŚ Szczecin). Na podstawie 

wyników bilansu można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej długości rzeki Krępa 

w zakresie zawartości związków organicznych określanych wskaźnikiem BZT5, azotu 

ogólnego i fosforu ogólnego, ponieważ prowadzony ładunek całkowity nie przekracza 

wartości obliczonej dla stanu dobrego. 
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W przypadku BZT5 można wprowadzić ładunek na poziomie wartości całkowitego 

ładunku prowadzonego z wodami rzeki, azotu ogólnego – 170 % wartości, a fosforu ogólnego 

– 340 % wartości na całej długości rzeki Krępa. 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego Pęzinki opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringowe z 2010 r. przekroju ujściowym do 

Karpieli w m. Pęzino (WIOŚ Szczecin) oraz dane o użytkowaniu (rzeczywiste wielkości 

zrzutów) z 2010 r. a także zweryfikowana u użytkownika wielkość zrzutu dla komunalnej 

oczyszczalni ścieków m. Dobrzany. 

Z bilansu ładunków wynika, że na całej długości rzeki Pęzinki istnieje niewielka 

zdolność chłonna dla substancji organicznych (BZT5) za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków 

z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach, w którym ładunek całkowity przekracza 

o ok. 0,6 Mg/r ładunek dopuszczalny dla stanu dobrego (ok. 13 Mg/r). 

 Dla azotu ogólnego zdolność chłonna Pęzinki jest zdecydowanie większa - wody rzeki 

mogą przyjąć ponad dwa razy większy ładunek niż wynosi ładunek całkowity.  

 W przypadku fosforu ogólnego wody Pęzinki również wykazują chłonność na całej 

swojej długości. Wielkość ładunku, który można wprowadzić do wód rzeki jest na poziomie 

ładunku całkowitego. 

 Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach 

podane w pozwoleniach wodnoprawnych i przyjęte dopuszczalne stężenia Nog i Pog 

z rozporządzenia. 

 Dla wskaźnika BZT5 wody Pęzinki wykazują chłonność tylko w górnym biegu do 

zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. Od przekroju zrzutu do 

ujścia, aby zachować dobry stan wód w rzece, należałoby ograniczyć wprowadzany ładunek 

o ok. 4,7 Mg/r poniżej zrzutu do ok. 0,25 Mg/r co stanowi od 25 % i 0,6 % prowadzonego 

ładunku odpowiednio w przekroju zrzutu i ujściu. 

 W przypadku azotu ogólnego istnieje chłonność na całej długości rzeki. Ładunek 

odpowiadający stanowi dobremu jest dwa razy większy niż ładunek całkowity w każdym 

przekroju bilansowym. 

 Dla fosforu ogólnego Pęzinka ma zdolność chłonną na całej swojej długości za 

wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Dobrzany, 

w którym należałoby zredukować ładunek o ok. 0,09 Mg/r. Chłonność rzeki dla fosforu 

ogólnego jest na poziomie od ok. 0,08 Mg/r (odcinek źródłowy) do ok. 0,78 Mg/r (odcinek 

ujściowy). 

Obliczone w przekroju monitoringowym wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 6,04 mg/l (poniżej stanu dobrego) 

o Nog – 3,21 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,287 mg/l (klasa II).  

 

Podsumowując, można stwierdzić, iż na podstawie bilansu jakościowego określono 

chłonność wód powierzchniowych w zlewni rzeki Iny w dwóch wariantach: dla wartości 

rzeczywistych zrzutów ścieków i dla wartości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów 

stwierdzono, że : 
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- rzeka Ina wykazuje zdolność chłonną na całej swojej długości w zakresie BZT5, azotu 

ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Reczyca (dopływ Iny) - posiada chłonność na całej długości rzeki dla związków 

organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Mała Ina - wykazuje chłonność na długości od źródła do ujścia do Iny dla BZT5, 

azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Krąpiel (dopływ Iny) – posiada zdolność chłonną na całej swojej długości w zakresie 

BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Krępa (dopływ Kąpieli) - istniej chłonność na całej długości rzeki Krępa w zakresie 

BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Pęzinka (dopływ Kąpieli) - istnieje niewielka zdolność chłonna dla substancji 

organicznych (BZT5) na całej długości za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Dobrzanach, w którym ładunek całkowity przekracza wartość 
ładunku dopuszczalnego dla stanu dobrego, natomiast dla azotu ogólnego i fosforu ogólnego 

rzeka jest chłonna na całej długości. 

 W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, że: 

- rzeka Ina - w przypadku BZT5 rzeka wykazuje chłonności na następujących odcinkach: od 

źródeł do przekroju zrzutu ścieków w m. Recz, następnie od ujścia Stobnicy do przekroju 

zrzutu ścieków ze Stargardu Szczecińskiego oraz od ujścia Strugi Rożnowskiej do ujścia do 

Odry. Na pozostałych odcinkach tj. od przekroju zrzutu ścieków w m. Recz do ujścia 

Stobnicy, na odcinku od zrzutu ścieków z oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim do ujścia 

rzeka nie posiada zdolności chłonnej. Dla azotu ogólnego rzeka wykazuje chłonność na całej 

swojej długości. Dla fosforu – wykazuje chłonność na całej długości rzeki od źródeł do ujścia 

do Odry za wyjątkiem krótkiego odcinka powyżej Małki. 

- rzeka Reczyca (dopływ Iny) - istniej chłonność na całej długości w zakresie zawartości 

w wodzie rzecznej związków organicznych (BZT5), azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Mała Ina - istnieje zdolność chłonna dla związków organicznych (BZT5) na odcinku 

od przekroju powyżej Strumienia Granowo do ujścia. Na odcinku od przekroju zrzutu 

ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do przekroju zrzutu ścieków 

z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Żeńsko rzeka nie ma chłonności dla BZT5. 

W przypadku azotu ogólnego rzeka wykazuje chłonność na całej długości. Dla fosforu 

ogólnego rzeka wykazuje zdolność chłonną na całej długości za wyjątkiem odcinka od 

przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do przekroju 

powyżej Strumienia Granowo, na którym brak jest chłonności. 

- rzeka Krąpiel (dopływ Iny) – na całej swojej długości wykazuje chłonność dla związków 

organicznych (BZT5), azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Krępa (dopływ Kąpieli) - istniej chłonność na całej długości rzeki Krępa w zakresie 

BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Pęzinka (dopływ Kąpieli) - dla wskaźnika BZT5 wody rzeki wykazują chłonność 
tylko w górnym biegu do zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. 

Od przekroju zrzutu do ujścia brak jest zdolności chłonnej. W przypadku azotu ogólnego 

istnieje chłonność na całej długości rzeki. Dla fosforu ogólnego Pęzinka ma zdolność chłonną 
na całej swojej długości za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni 

ścieków w m. Dobrzany. 
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Wskazania hydrologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z wód 
w zlewni Iny 

Na podstawie analizy wyników opracowanego bilansu wodno gospodarczego dla 

spełnienia głównych celów środowiskowych jakie stawia RDW dla każdej rzeki wskazano 

poniżej propozycje ograniczeń ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wód 

powierzchniowych.  

 

� Wskazana jest analiza hierarchii użytkowników wód działających w zlewni 

w zależności od działalności, jak i wielkości produkcji. 

� Wskazana jest systematyczna (np. w cyklu co 6 lat) weryfikacja pozwoleń wodno-

prawnych pod kątem rzeczywistych wartości dotyczących poborów / zrzutów wód. 

RDW wskazuje na celowość podejmowania działań służących kontroli nad 

niekorzystnymi oddziaływaniami na stan wód (art. 11 pkt. 3 i RDW) poprzez: 

prowadzenie kontroli gospodarowania wodami w zakresie posiadanych pozwoleń oraz 

kontroli interwencyjnych Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

2011]. W art.11 pkt. 3e RDW mowa jest o działaniach służących kontroli poboru 

wody słodkiej powierzchniowej i podziemnej oraz retencjonowania wody słodkiej 

powierzchniowej, w tym wykazy poborów wód i wymaganych uprawnień dla poboru 

i retencji (art. 11 pkt. 3e RDW), zidentyfikowane jako: weryfikacja pozwoleń wodno 

prawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu wód 

zasobów wodnych; wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wód na cele inne niż 
socjalno-bytowe, produkcji żywności i artykułów farmaceutycznych; weryfikacja 

zapisów instrukcji gospodarowania wodą [Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, 2011].  

� Powyższa weryfikacja, pod kątem rzeczywistych poborów, powinna dotyczyć 
zwłaszcza bezzwrotnych użytkowników wód.  

� Wskazane jest, w celu uzyskania realnej kontroli nad gospodarką wodną w zlewni, 

opomiarowanie poborów wody oraz zrzutu ścieków. 

� Wydawanie nowych pozwoleń wodno-prawnych winno być poprzedzone wnikliwą 
analizą wpływu włączenia nowego użytkownika na stan zasobów wodnych. Wskazane 

jest by użytkownicy wód pobierających zasoby z wód powierzchniowych zwracali je 

po użyciu (pozwolenie wodno prawne na pobór i zrzut a nie tylko na pobór wód). Ma 

to na celu gwarancję utrzymania zasobów ilościowych zlewni a poprzez to większą 
pewność utrzymania przepływu nienaruszalnego. Zachowanie przepływu 

nienaruszalnego Qn służy osiągnięciu i utrzymanie takiego stanu wód, który 

umożliwia prawidłowy rozwój wielu gatunków żyjących w wodach, jak 

i ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

� Uzyskane w wykonanym bilansie zasobów wodnych wartości wskazują na deficyty 

zasobów wodnych, których występowanie może powodować (skutkować) odmową 
wydania nowego pozwolenia wodno-prawnego lub ograniczeniem już istniejącego 

(wydanego) pozwolenia wodno prawnego. Jest to uzasadnione tym bardziej, że 

zaspokajanie potrzeb związanych z wykorzystaniem wód jako surowca odbywa się 
lokalnie (na pewnych odcinkach Iny i jej dopływów) kosztem jakości wód 

powierzchniowych (poprzez obniżenie przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego) 

lub kosztem przyszłych pokoleń (poprzez trwałe zmniejszanie zasobów wód 

podziemnych) co stoi w sprzeczności z głównymi celami RDW. 
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� Po wydaniu nowych pozwoleń wodno-prawnych powinno się po okresie (np. 2 lat) 

zweryfikować wielkość określoną w pozwoleniu wodno-prawnych do wielkości 

rzeczywistej poborów / zrzutów.  

� Na potrzeby uszczegółowienia ograniczeń ilościowych do warunków korzystania 

z wód w zlewni Iny proponuje się przyjęcie Qn wyznaczone wg kryterium rybacko-

wędkarskiego. Przepływ nienaruszalny wyznaczony tą metodą ma odmienne wartości 

w roku hydrologicznym, co bezpośrednio koresponduje z naturalnym rytmem 

funkcjonowania geoekosystemów zlewni rzecznych. Uwzględnienie Qn, który 

koresponduje z przyrodniczymi cyklami zmienności pozwala na spełnienie 

podstawowych celi środowiskowych, a więc osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

wód, stawianych przez RDW oraz dyrektywy siedliskową i ptasią. Przepływ 

nienaruszalny wyznaczony wg kryterium rybacko-wędkarskiego uwzględnia 

wymagania stawiane przez wędkarstwo, które dotyczą utrzymania w rzekach 

warunków wodnych umożliwiających normalny rozwój gatunków ryb, 

charakterystycznych dla określonych środowisk rzecznych. O wielkości przepływu 

nienaruszalnego wyznaczonym tą metodą decydują gatunki ichtiofauny o większych 

wymaganiach. Ponadto zgodnie z sugestiami ichtiologów w Qn wyznaczonym tą 
metodą uwzględnia się fakt, iż ichtiofauna ma szansę przetrwania w poszczególnych 

fazach rozwoju (tj. fazie tarła i rozrodu, fazie żerowania i wzrostu narybku, fazie 

przezimowania), jeżeli w okresach charakterystycznych jej rocznego cyklu życiowego 

przepływy wody w rzece nie będą mniejsze od wartości średnich okresu 

niżówkowego. Zaś dla okresu przezimowania, ze względu na zmniejszoną aktywność 
biologiczną ryb, przepływ nienaruszalny może być niższy, ale nie mniejszy niż 
najniższy przepływ zimowy [Witowski i in. 2008]. Zachowanie powyższego Qn 

zmiennego w trakcie roku hydrologicznego koresponduje także z potrzebami 

wodnymi ekosystemów wodnych i od wody zależnych, które występują na 

omawianym obszarze m.in. w obrębie dolin rzecznych wyznaczonych obszarów 

Natura 2000 (m.in. Dolina Krąpieli, Dolina Iny koło Recza). Wśród ekosystemów, na 

które oddziaływać może niedobór zasobów wodnych wymienić można m.in.: 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis, zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. 

i Bidention p.p, ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) oraz gatunki m.in. piskorza, głowacza biało 

płetwego, minoga rzecznego, minoga strumieniowego.  

� Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat rozkładu czasowego deficytu 

wody w poszczególnych zlewniach kontrolowanych (tab. 40-48).  
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Tabela. 41 Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina                       

Reczyca                         

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                         

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

Tabela 42. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 70% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina                       

Reczyca                       

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                       

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

Tabela 43. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina             

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             
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Tabela. 44.  Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 95% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina             

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             

 

 Deficyt wody w profilu podłużnym stwierdzono dla gwarancji przepływu 

rzeczywistego na poziomie 90 i 95% w przypadku większości rzek, poza Krępą i Dołżnicą 
w miesiącach (XII, I, II) oraz poza Małą Iną (przy gwarancji (90%) w miesiącach (XII, I, II). 

Analiza rozkładu deficytów w profilu podłużnym omawianych rzek zlewni Iny w roku 

hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 40 i 50% wskazuje 

jedynie na występowanie deficytów w dwóch miesiącach (III i IV – tj. fazie tarła i rozrodu 

ryb) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Dołżnica i Pęzinka. Ponadto na rzece Reczyca przy 

gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50 % występują deficytu także w dwóch 

wiosennych miesiącach (III i IV). 

 W nawiązaniu do oczekiwań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

w zakresie obliczania przepływu nienaruszalnego również metodą parametryczną Kostrzewy 

przy współczynniku k wg wzoru regionalnego dla rzek Przymorza Zachodniego, określono 

wskazania hydrologiczne do ograniczeń ilościowych warunków korzystania z wód zlewni 

Iny. 

 

Tabela. 45 Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina                       

Reczyca                         

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                         

Dołżnica                       

Pęzinka                       
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Tabela 46. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 70% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina                       

Reczyca                       

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                       

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

Tabela 47. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina             

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             

 

Tabela. 48.  Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 95% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ina Deficyt dotyczy odcinka Iny powyżej ujścia Małej Iny 

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             
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W przypadku rzek: Ina, Reczyca, Mała Ina oraz Dołżnica dla gwarancji 90 i 95% nie 

ma uzasadnienia dla formułowania ograniczeń ilościowych, bowiem deficyt wody wynika 

z przyjętego przepływu nienaruszalnego, który niejednokrotnie cechuje się niższą wartością 
gwarancji. W przypadku pozostałych cieków proponuje się następujące ograniczenia 

ilościowe: 

Rzeka Krąpiel 

W świetle przeprowadzonych analiz maksymalna wielkość poboru w marcu, dla 

gwarancji 70% nie powinna przekraczać około 0,3 [m
3
/s], a więc wartości ZDB 

w rozpatrywanym przekroju bilansowym. Dla gwarancji 90% wartość zasobu 

dyspozycyjnego zwrotnego jest mniejsza niż suma potrzeb wody w profilu poniżej 

użytkownika nr 803066, w związku z tym nie ma możliwości poboru wody bez jej zwrotu 

bezpośrednio w przekroju poniżej. W okresie od kwietnia do października, dla gwarancji 90 

i 95%, wielkość poboru przekracza 2-4-krotnie nawet zasoby dyspozycyjne zwrotne. 

A z uwagi na konieczność dostawy wody pozostałym odbiorcom zlokalizowanym poniżej 

rozpatrywanego przekroju bilansowego, zasoby dyspozycyjne zwrotne są ujemne, a więc nie 

istnieje rezerwa wody. W tej sytuacji, dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 90 i 95%, 

użytkownik nr 803066 nie powinien pobierać wody w okresie od kwietnia do października, 

a pozostali użytkownicy (w dole rzeki), z uwagi na niewystarczające zasoby wodne dla 

zaspokojenia wszystkich potrzeb, wymagają hierarchizacji, a następnie weryfikacji pozwoleń 
wodnoprawnych. 

Krępa 

Dla gwarancji 50%, niedobór wody mierzony różnicą sumy poborów oraz ZDZ 

wynosi około 0,05 [m
3
/s]. W tej sytuacji konieczna jest redukcja wielkości poborów trzech 

użytkowników (803067, 803068, 803007), względnie, ustalenie hierarchii ich potrzeb. Poza 

marcem problem deficytu wody nie występuje. 

W przypadku gwarancji 70%, konieczna wydaje się weryfikacja wielkości poborów, 

tj. ich redukcja na poziomie od około 30 do nawet 50% wielkości określonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym. Dodatkowo, w okresie od lutego do kwietnia, deficyt wody występuje 

w górnym odcinku biegu rzeki Krępa, w związku ze zwiększonym poborem wody przez 

użytkowników nr 803015 i 803016. W ich przypadku również należałoby zweryfikować 
dopuszczalną wielkość poboru wody. W myśl metodyki PRO-WODA, w sytuacji braku 

możliwości zapewniania oczekiwanej ilości wody wszystkim użytkownikom, na określonym 

poziomie gwarancji, należałoby określić priorytet ich potrzeb, a więc dokonać rangowania. 

Pęzinka 

Dla założonych warunków początkowych (przepływy gwarantowane rzeczywiste 

i przepływ nienaruszalny), realizacja potrzeb wodnych obu użytkowników istnieje tylko dla 

gwarancji 50 i 70%, natomiast dla użytkownika o mniejszych potrzebach (nr 803025) jest 

możliwa przez cały rok hydrologiczny. Przy gwarancji 90%, realizacja warunków 

hydrologicznych pozwolenia wodnoprawnego dla użytkownika nr 803054 w marcu, kiedy 

pobór wynosi 0,134 [m
3
/s] wymagałaby jego ograniczenia do wielkości 0,118 [m

3
/s], a dla 

gwarancji 95% weryfikacji należałoby poddać dopuszczalne wielkości poborów 

w miesiącach: luty i marzec, kiedy wynoszą odpowiednio 0,113 [m
3
/s] i 0,134 [m

3
/s] przy 

zasobie dyspozycyjnym bezzwrotnym na poziomie 0,083 [m
3
/s]. 
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Wskazania hydrogeologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z wód 
w zlewni Iny 

Przeprowadzony bilans wodno-gospodarczy w zakresie wód podziemnych potwierdził 

ocenę stanu ilościowego wód podziemnych wykonaną w ramach opracowania „Monitoring 

stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach 

w latach 2009-2011”. Wykazał on duże rezerwy wód podziemnych w bilansowanych 

rejonach wodno-gospodarczych, stąd nie jest konieczne wprowadzanie ograniczeń 

w korzystaniu z tych wód. 

Jednocześnie, mając na celu zachowanie dobrego stanu ilościowego i jakościowego 

wód podziemnych w obszarze bilansowym Iny, w oparciu o wyniki bilansu wodno-

gospodarczego oraz na podstawie analizy przeprowadzonego rozpoznania warunków 

występowania i eksploatacji wód podziemnych, proponuje się następujące wskazania 

hydrogeologiczne do warunków korzystania z wód zlewni Iny: 

 

a) W zakresie monitoringu stanu ilościowego wód podziemnych – w związku 

z występującym zagrożeniem słabym stanem ilościowym w obrębie ekosystemów 

lądowych zależnych od wód podziemnych prowadzenie stacjonarnych obserwacji 

stanu retencji wód podziemnych w 2-3 posterunkach zlokalizowanych w strefie 

ujściowego odcinka Iny – poniżej Goleniowa, obszary SOO Puszcza Goleniowska 

i Dolina Dolnej Odry oraz rejon rezerwatu przyrody Olszanka. Posterunki powinny 

ujmować płytkie poziomy wodonośne, mogące mieć wpływ na stan badanych 

ekosystemów.  Proponuje się wykonanie projektu takiego monitoringu. 

b) W zakresie identyfikacji poboru – objęcie inwentaryzacją nieopomiarowanego poboru 

ujęć prowadzonego przez użytkowników, od których nie jest wymagane pozwolenie 

wodno-prawne. 

c) W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych okresowe – w cyklu 6-

letnim - przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

w wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych Iny. Bilans wodno-gospodarczy 

powinien być przeprowadzany z uwzględnieniem podziału zlewni Iny na rejony 

wodno-gospodarcze. 

d) W zakresie planowania wzrostu poboru wód podziemnych w rejonach bilansowych 

zlewni Iny – kierowanie się zasadami minimalizacji wpływu poboru na zmiany 

dynamiki odpływu podziemnego do rzek, w sposób nie zagrażający nadmiernym 

spadkiem podziemnego zasilania cieków w okresach posusznych, co mogłoby 

prowadzić do niezaspokojenia potrzeb użytkowników wód powierzchniowych, 

w szczególności do obniżenia zasilania podziemnego do wartości niższych niż 
przepływ nienaruszalny rzeki. Cel można osiągnąć poprzez racjonalne użytkowanie 

dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

 

Wskazania dotycząc jakości wód powierzchniowych do warunków korzystania z wód 
zlewni Iny  

Wskazania dotyczące wymaganych zmian jakości wód powierzchniowych 

w odniesieniu do warunków korzystania z wód zlewni Iny opracowano na podstawie bilansu 

jakościowego w przekrojach monitoringowych poprzez określenie chłonności wód 

powierzchniowych w zlewni rzeki Iny. Za chłonność rzeki w odniesieniu do stanu dobrego, 

określonego zgodnie z zał. Nr 1 Rozporządzenia MŚ, przyjmuje się wartość (wielkość 
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ładunku wyliczonego na podstawie różnicy ładunku dla stanu dobrego – przy przepływie 

miarodajnym Qgw 90%) oraz ładunku dla stanu aktualnego. W opracowaniu przeanalizowano 

dwa warianty rzeczywistych zrzutów zanieczyszczeń i według danych z pozwoleń 
wodnoprawnych. 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów 

stwierdzono, że w przypadku rzeki Pęzinka (dopływ Kąpieli) - istnieje niewielka zdolność 
chłonna dla substancji organicznych (BZT5) na całej jej długości za wyjątkiem przekroju 

zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach, w którym to ładunek 

całkowity/ aktualny przekracza wartość ładunku dla stanu dobrego. 

 W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, że: 

- rzeka Ina - w przypadku BZT5 rzeka nie wykazuje chłonności na następujących odcinkach: 

od przekroju zrzutu ścieków w m. Recz do ujścia Stobnicy, na odcinku od zrzutu ścieków 

z oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim do ujścia rzeka. Dla fosforu – wykazuje chłonność 
na całej długości rzeki od źródeł do ujścia do Odry za wyjątkiem krótkiego odcinka powyżej 

Małki. 

- rzeka Mała Ina - rzeka nie ma chłonności dla BZT5 na odcinku od przekroju zrzutu ścieków 

z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej 

oczyszczalni ścieków w m. Żeńsko. Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje zdolność chłonną 
na całej długości za wyjątkiem odcinka od przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni 

ścieków w m. Krzęcin do przekroju powyżej Strumienia Granowo, na którym brak jest 

chłonności. 

- rzeka Pęzinka (dopływ Kąpieli) - dla wskaźnika BZT5 wody rzeki wykazują chłonność 
tylko w górnym biegu do zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. 

Od przekroju zrzutu do ujścia brak jest zdolności chłonnej. Dla fosforu ogólnego Pęzinka ma 

zdolność chłonną na całej swojej długości za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków 

z komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Dobrzany. 

 W bilansie jakościowym określono wielkość ładunku analizowanych zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł obszarowych i rozproszonych w przekrojach monitoringowych 

i przekrojach zlewni różnicowych. Na ładunek obszarowy składa się m.in. ładunek naturalny, 

ładunek pochodzącego z rolnictwa (obszarowy), ładunek rozproszony wynikający z nie 

uporządkowanej gospodarki wodnościekowej w zlewni, z depozycji atmosferycznej. 

Oszacowany w bilansie ładunek ze źródeł obszarowych i rozproszonych kształtuje się 
na poziomie ok. 69 % w zlewni Reczycy, ok. 75 % w zlewni Małej Iny, ok. 95 % 

w zlewniach Iny, Kąpieli i Pęzinki oraz ok. 100 % w zlewni Krępej. 

Ładunek naturalny w zlewni Iny odpowiada stanowi bardzo dobremu, określonemu 

w oparciu o wyznaczone zakresy zmienności elementów fizyczno-chemicznych 

pozostających w warunkach zbliżonych do naturalnych [Janeczko-Mazur, Florczyk-Gołowin, 

2011]. Zakres zmienności stężeń w warunkach zbliżonych do naturalnych dla Iny (od źródeł 

do Stobnicy PLRW60001619849) wynosi: 

- BZT5   0,3 – 3,0 mg O2/l (klasa I) 

- azot ogólny   1,60 – 5,00 mg N/l (klasa I) 

- fosfor ogólny  0,03 – 0,10 mg/l (klasa I). 

Obciążenie zlewni Iny ładunkiem azotu ogólnego pochodzącym z depozycji 

atmosferycznej wynosi od 10,17 kg/ha*r do 12,47 kg/ha*r, natomiast ładunkiem fosforu 

ogólnego – od 0,430 kg/ha*r – 0,572 kg/ha*r [Liana, 2012]. 



73 

 

Wdrożony na obszarach wiejskich „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej” [MRiRW, 

MŚ, 2004] kształtuje podstawowy poziom podstawowej wiedzy o ochronie wody, informuje 

co jest dozwolone lub zabronione i jak ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na 

środowisko. W związku z powyższym polepszenie zdolności chłonnej rzek w zlewni Iny 

powinno przede wszystkim wynikać z uporządkowania gospodarki wodnościekowej w zlewni 

oraz stosowania wytycznych zawartych w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”. 
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1. Informacje ogólne, cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie obliczeń bilansowych w układzie 

dynamicznym umożliwiających ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód 

(powierzchniowych i podziemnych) z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników 

a także sformułowanie zasad i ograniczeń w rozdysponowaniu zasobów zlewni rzeki Iny, 

mających na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (RDW) w postaci m.in. zabezpieczenia potrzeb użytkowników wód wraz 

z określeniem gwarancji dostawy wody oraz zabezpieczenie potrzeb środowiska 

przyrodniczego. 

 

Podstawą prawną opracowania jest Umowa Nr 58/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. 

zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie – jako Zamawiającym a konsorcjum firm: lider – Integrated Management 

Services Sp z o. o. i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 

Badawczy Oddział we Wrocławiu.  

 

Generalnym celem pracy jest stworzenie aplikacji komputerowej, umożliwiającej 

wykonanie dynamicznego bilansu ilościowego i jakościowego zasobów wodnych zlewni 

rzeki Iny. Szczegółowy zakres prac umożliwiających prawidłowe wykonanie tego 

przedsięwzięcia oraz sposób jego wykonania zostały opisane w Rozdziale XV (pkt 6 i 7) 

SIWZ (załączniku do Umowy Nr 58/2012).  

 

Zgodnie z umową Dostarczone przez Zamawiającego dane wejściowe niezbędne do 

wykonania niniejszej pracy zostały przekazane Wykonawcy. Uszczegółowienie zakresu prac 

(określenie i zatwierdzenie przekroi bilansowych, jednostki bilansowe, wybór metody 

bilansowania) uzgodniono na spotkaniu w dniu 21.06.2012 r. w Szczecinie. Zamawiający 

dostarczył płytę z następującymi danymi:  

CD-R pn „Materiały RZGW Szczecin INA” zawierającą następujące foldery:  

1_opracowania 

2_dane 

3_dane przestrzenne. 
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Wykonawca podpisał umowę licencyjną na wykorzystanie aplikacji „Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski” (MPHP 2010) na potrzeby realizacji niniejszego opracowania. 

Prezentacje graficzne, nazwy cieków, kilometraż oraz struktura opracowanego modelu 

komputerowego są zgodne z MPHP 2010 (wersja z 2010 r.). 
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2. Charakterystyka zlewni rzeki Iny  

 

2.1 Charakterystyka fizyczno-geograficzna 

 

Analizowany obszar zlewni rzeki Iny zlokalizowany jest w północno-zachodniej 

Polsce w województwie zachodniopomorskim. Obszar zlewni położony jest w następujących 

powiatach: choszczeńskim, drawskim, stargardzkim, goleniowskim, pyrzyckim, strzelecko-

drezdeneckim i łobeskim (rys. 2.1.1). Obszar zlewni rzeki Iny i jej dopływów obejmuje swym 

zasięgiem 25 gmin. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego wynosi 74 osób na km
2
, przy czym rozmieszczenie ludności jest 

nierównomierne. Na obszarze zlewni średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 88 osób na km
2
. 

Największe miasta w zlewni to: Stargard Szczeciński ponad 70 tys. mieszkańców, Goleniów 

ponad 22 tys., Choszczno około 15 tys. oraz Recz 5,7 tys. mieszkańców. 

Pod względem geograficznym badana zlewnia znajduje się na obszarze Pojezierza 

Ińskiego, Pojezierza Choszczeńskiego, Równiny Pyrzyckiej, Równiny Goleniowskiej, Doliny 

Dolnej Odry oraz niewielkim fragmencie Równiny Drawskiej, które są mezoregionami 

należącymi do makroregionów Pobrzeża Szczecińskiego, Pojezierza Zachodniopomorskiego 

i na krótkim odcinku źródłowym, Pojezierza Południowopomorskiego, podprowincji 

Pojezierza Południowobałtyckiego i Pobrzeża Południowobałtyckiego oraz prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego (rys. 2.6.1) [Kondracki, 2002]. 

Omawiany obszar w zlewni Iny należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza 

Bałtyckiego. Źródła rzeki znajdują się na Pojezierzu Ińskim, w rejonie miejscowości 

Ciemnik, natomiast ujście zlokalizowane jest poniżej jeziora Dąbie, na północ od 

wsi Inoujście, w granicach gminy Goleniów. 
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Rys. 2.1.1 Podział administracyjny zlewni Iny 

 

Na terenie zlewni powstały obszary Natura 2000: na obszarze Równiny Pyrzyckiej – 

Dolina Krąpieli, w Dolinie Dolnej Odry - Dolina Dolnej Odry, a na terenie Równiny 

Goleniowskiej – Puszcza Goleniowska (rys. 2.1.2). Pozostałe obszary Natura 2000 w zlewni 

Iny to: Pojezierze Ińskie, Dolina Iny koło Recza, Lasy Puszczy nad Drawą, Ostoja 

Barliniecka, Lasy Bierzwnickie i Puszcza Barliniecka (rys. 2.1.2). 
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Rys. 2.1.2. Obszary Natura 2000 w zlewni Iny 

 

2.2. Zarys warunków klimatycznych 

 

Zlewnia rzeki Iny zlokalizowana jest w pomorskim regionie klimatycznym, który 

charakteryzuje się dużą wilgotnością powietrza, chłodnymi, długimi zimami, kapryśną wiosną 

(częste przymrozki). W województwie zachodniopomorskim wyróżnia się dziesięć krain 
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klimatycznych, z czego teren badań znajduje się prawie w całości w dwóch z nich: w krainie 

Pyrzycko-Goleniowskiej (zachodnia część) i Drawieńsko-Szczecinieckiej (wschodnia). 

Kraina Pyrzycko-Goleniowska (VI) obejmuje Nizinę Szczecińską wraz z wyniesieniami 

Wzgórz Szczecińskich i Bukowych. Charakteryzuje się przeciętnym usłonecznieniem, ale 

w chłodnej porze roku pozostaje pod wyraźnie ocieplającym wpływem Oceanu 

Atlantyckiego. Wyróżnia się najniższymi rocznymi sumami opadów w województwie. Kraina 

Drawsko-Szczecinecka (VII) obejmuje pas czołowo-morenowy od Pojezierza Ińskiego do 

Pojezierza Bytowskiego. Klimat jest tu bardziej surowy niż w reszcie województwa, o czym 

świadczą najgorsze warunki usłonecznienia, a także najwyższe i najczęściej występujące 

opady oraz najdłuższy okres zalegania pokrywy śnieżnej. 

 

2.3 Charakterystyka hydrograficzna 

 

Hydrografię zlewni rzeki Ina opracowano zgodnie z warunkami zamówienia, a więc 

na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) w wersji z września 

2010 roku. Wymóg ten podyktowany był zmianami zarówno w przebiegu cieków, jak 

i w zbiorze hydronimów zarekomendowanymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie. Mapę przedmiotowej zlewni rzecznej przygotowano w skali 1:250 000, 

Państwowym Układzie Współrzędnych Geograficznych „1992” i zredagowano w aplikacji 

ArcMap 9.3.1. firmy ESRI. Mapa prezentuje jednak treść odpowiadającą skali 1:50 000 jako 

referencyjnej skali przestrzennej MPHP 2010. 

. 
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Rys. 2.3.1 Zlewnia Iny. Mapa. Skala 1 : 250 000 

 

Układ sieci rzecznej zlewni rzeki Ina należy określić jako dendryczny i nieznacznie 

asymetryczny. Prawostronna (północna i północno-zachodnia) cześć zlewni cechuje się 

o kilka procent większą powierzchnią (około 55%) niż część lewostronna (południowa 

i południowo-zachodnia) – około 45%. Asymetria najwyraźniej zaznacza się w dolnym 

odcinku biegu rzeki Ina. Przedstawiony układ sieci rzecznej wynika z kilku przyczyn. 

Podstawowym czynnikiem kształtującym sieć rzeczną jest ukształtowanie powierzchni Ziemi 

związane z działalnością procesów glacjalnych i fluwioglacjalnych, szczególnie stadiału 

szczecińskiego fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły [Mojski, 1968]. Powstałe wówczas 
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marginalne formy geomorfologiczne w postaci pagórków moreny czołowej i dennej 

ukierunkowały spływ wody na zachód i północny-zachód, natomiast południkowa orientacja 

cieków i osi mis jeziornych na północy wynika z obecności licznych ozów i drumlinów 

(Mapa geologiczna Polski). Najwyższe wartości wysokości bezwzględnej notujemy bowiem 

we wschodniej i północnej części zlewni. Czynnikiem modyfikującym kierunek odpływu jest 

również litologia utworów powierzchniowych (gliny morenowe, piaski równin sandrowych 

w dolnym biegu Iny oraz w zlewniach rzek Krępa i Pęzinka). Dodatkowo, wzrost asymetrii 

zlewni w jej dolnej części wynika z przebiegu Odry i obecności jej zlewni bezpośredniej. 

Oczywiście, zlewnie poszczególnych dopływów posiadają bardzo zróżnicowane układy sieci 

rzecznej, m.in. kratowy (Krąpiel w górnym biegu, Krępa), widlasty (Małka) i koncentryczny 

(Mała Ina w odcinku górnym). Długość zlewni rzeki Ina wynosi około 90 km, szerokość 

maksymalna około 50 km, a średnia blisko 24 km. Należy nadmienić, że szerokość zlewni 

zmniejsza się wyraźnie ze wschodu i południowego-wschodu na północny-zachód. 

 Sieć rzeczną można scharakteryzować za pomocą trzech parametrów: długości, 

rozwinięcia i krętości. Najdłuższą rzeką zlewni i jednocześnie rzeką główną, jest Ina. 

Najdłuższym dopływem prawostronnym jest Krąpiel, a lewostronnym – Mała Ina. W tabeli 

2.3.1. uszeregowano cieki kontrolowane wg długości.  

 

Tabela 2.3.1. Długość i wskaźnik rozwinięcia rzek kontrolowanych w zlewni Iny 

 
Nazwa rzeki Długość L [km] Wskaźnik rozwinięcia 

Ina 125,6 1,9 

Mała Ina 55,1 1,3 

Krąpiel 54,1 2,0 

Pęzinka 28,8 1,3 

Krępa 27,1 1,5 

Reczyca 16,8 1,7 

Dołżnica 15,6 1,3 

 

Największa gęstość cieków cechuje zlewnie cząstkowe północnej części zlewni Iny, 

szczególnie rzek Krąpiel i Krępa. Z uwagi na większe, niż na południu, wartości deniwelacji, 

a tym samym większe nachylenie terenu, cieki wspomnianego obszaru są krótkie i posiadają 

spadek charakterystyczny dla obszarów wyżynnych (1-3‰), a na krótkich, źródłowych 

odcinkach nawet górskich (>5‰) [Dębski, 1970]. W większości przypadków rzeki posiadają 

profil równowagi. 
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Rozwinięcie poszczególnych rzek zlewni Iny rozumiane jako iloraz długości cieku do 

odległości między źródłem i ujściem mierzonej w linii prostej, jest bardzo zróżnicowane. 

Najmniejsze posiadają takie cieki jak Mała Ina, Pęzinka, czy dopływy Krąpieli, natomiast 

największe Ina (przebieg cieku nawiązuje kształtem do litery „U”) czy Krąpiel. Równie 

zmienna w przestrzeni jest krętość cieków rozumiana jako iloraz długości rzeki i długości 

doliny rzecznej. Cieki prostoliniowe (np. Mała Ina, Reczyca, Pęzinka) charakteryzują się małą 

krętością, natomiast Krąpiel, Krępa czy Ina w swym dolnym biegu, posiadają względnie 

większą krętość. Stąd w przedmiotowej zlewni rzeki posiadają głównie odcinki o biegu 

krętym lub meandrującym związanym ze zróżnicowaną litologią utworów powierzchniowych 

i ukształtowaniem terenu oraz prostym, zwłaszcza w przypadku kanałów.  

Poza naturalnymi elementami sieci hydrograficznej zlewni, należy wyróżnić również 

obiekty hydrograficzne – w tym przypadku kanały. Najwięcej znajduje się na rzece głównej 

(10), na Małej Inie (5). Dodatkowo, w rejonie kilometra 113 biegu rzeki Ina występuje 

pseudobifurkacja, a więc następuje rozdział wody rzeki Ina na część płynącą korytem Iny 

Kradzionej i Iny (właściwej). Nie jest to klasyczna bifurkacja, bowiem woda ostatecznie 

wraca do rzeki Ina, a więc zachodzi obieg zamknięty wody. 

Z uwagi na pagórkowaty charakter zlewni, obecność licznych negatywnych form 

polodowcowych oraz w efekcie nieco wyższych niż w centralnej Polsce opadów 

atmosferycznych, wystąpiły warunki sprzyjające formowaniu się licznych mis jeziornych, 

głównie o genezie polodowcowej (rynnowe, morenowe, sandrowe). Biorąc pod uwagę 

charakter i mechanizm wymiany wody, w zlewni rzeki Ina wyróżnia się jeziora odpływowe, 

stanowiące źródło rzeki (Jez. Gardzko, Jez. Storkowskie), przepływowe (Jez. Krzemień, 

Jez. Bytowskie, Jez. Marianowskie) oraz bezodpływowe (Jez. Pełcz). W zlewni funkcjonuje 

ponad 1000 jezior, w tym 99 oznaczonych oraz 925 nieoznaczonych (MPHP 2010). 

Szczegółową charakterystykę ilościową wybranych, naturalnych zbiorników wodnych 

przedstawia tabela poniżej (tab. 2.3.2). 
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Tabela 2.3.2 Charakterystyka ilościowa wybranych, naturalnych, powierzchniowych 

zbiorników wodnych 

 
Obwód 

(O) 

Powierzchnia 

(A) 

Wskaźnik rozwinięcia 

linii brzegowej (K) Nazwa jeziora 

[km] [ha] [km2] [-] 

Jezioro Ińsko 30,91 531 5,31 3,79 

Jezioro Pełcz 19,01 259 2,59 3,34 

Jezioro Krzemień 8,70 216 2,16 1,67 

Jezioro Stubnica 11,69 163 1,63 2,59 

Jezioro Raduń 8,29 94 0,94 2,41 

Jezioro Marianowskie 5,98 82 0,82 1,86 

Jezioro Kluki 5,69 78 0,78 1,82 

Jezioro Szadzko 5,47 74 0,74 1,79 

Jezioro Gardzko 4,68 68 0,68 1,61 

Jezioro Korytowskie 5,13 64 0,64 1,83 

 

Największym jeziorem zlewni rzeki Ina jest Jezioro Ińsko (rys. 2.3.2). Zajmuje 

powierzchnię 531 ha, a przy obwodzie nieznacznie przekraczającym 30 km posiada silnie 

rozwiniętą linię brzegową (K=3,79) [Bajkiewicz-Grabowska, 2008]. Niemal o połowę 

mniejsze jest bezodpływowe Jezioro Pełcz, zlokalizowane w górnej części zlewni rzeki Mała 

Ina. Jego powierzchnia wynosi 259 ha i podobnie jak Jezioro Ińsko, posiada silnie rozwiniętą 

linię brzegową (K=3,34). Pozostałe wymienione w tabeli jeziora posiadają umiarkowanie lub 

dobrze rozwiniętą linię brzegową. Stopień wykształcenia linii brzegowej wynika ze 

zróżnicowania hipsometrycznego misy jeziornej. 
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Rys. 2.3.2 Jeziora w zlewni Iny 

 

Biorąc pod uwagę miksję wody, jeziora zlewni rzeki Ina należy sklasyfikować jako 

dimiktyczne, a więc posiadające dwa główne okresy cyrkulacyjne, jedynie nieliczne zbiorniki 

wodne o wyjątkowo specyficznych warunkach topoklimatycznych mogą posiadać inny rytm 

roczny cyrkulacji wody. 
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W tabeli 2.3.3 przedstawiono porządek hydrograficzny zlewni rzeki Ina oraz kontrolowanych 

zlewni cząstkowych: Reczycy, Małej Iny, Krąpieli, Krępy, Dołżnicy i Pęzinki. 

 

Tabela 2.3.3 Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Ina 

 

Lp Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 125,55 0 

2 Powyżej Kanału Iny   11,71 

3 KANAŁ INY 121,26 58,13 

4 Poniżej Kanału Iny   69,84 

5 WOD, KRZEMIEŃ 115,7 88,77 

6 PĘZINKA (INA-KRĄPIEL) 113,8 95,23 

7 Powyżej Kanału Słutowo   143,06 

8 KANAŁ SŁUTOWO 99,75 22,7 

9 Poniżej Kanału Słutowo   165,76 

10 Powyżej Dopływu w Reczu   167,16 

11 KANAŁ RECZ 99,5 1,32 

12 Poniżej Dopływu w Reczu   168,48 

13 Powyżej Kanału Sicko   169,22 

14 KANAŁ SICKO 98,36 16,98 

15 Poniżej Kanału Sicko   186,2 

16 Powyżej Kanału Żeliszewo   187,21 

17 KANAŁ ŻELISZEWO 97,04 15,06 

18 Poniżej Kanału Żeliszewo   202,27 

19 Powyżej Stobnicy   214,62 

20 STOBNICA 92,31 201,14 

21 Poniżej Stobnicy   415,76 

22 JCWP PLRW60001619849 92,07 423,84 

23 Powyżej Strugi Sierakowo   445,3 

24 STRUGA SIERAKOWO 86,49 19,04 

25 Poniżej Strugi Sierakowo   464,34 

26 Powyżej Dopływu z Reczycy   467,4 

27 RECZYCA 83,57 87,96 

28 Poniżej Dopływu z Reczycy   555,36 

29 Powyżej Kanału ze Sławęcina - JCWP PLRW60002419855   555,4 

30 KANAŁ SŁAWĘCIN 83,27 34,79 

31 Poniżej Kanały ze Sławęcina   590,19 

32 Powyżej Dopływu z Piasecznika   594,55 

33 DOPŁYW Z PIASECZNIKA 79,74 19,98 

34 Poniżej Dopływu z Piasecznika   614,53 

35 Powyżej Kanału Suchań   615,04 

36 KANAŁ SUCHAŃ 78,74 9,44 

37 Poniżej Kanału Suchań   624,48 

38 Powyżej Dopływu z Bralęcina   639,15 

39 DOPŁYW Z BRALĘCINA 72,8 17,38 

40 Poniżej Dopływu z Bralęcina   656,53 

41 Powyżej Kanału Żukowskiego   673,25 

42 KANAŁ ŻUKOWSKI 66,32 9,39 

43 Poniżej Kanału Żukowskiego   682,64 

44 Powyżej Kanału Rzeplińskiego   702,23 
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Lp Nazwa cieku km A (km2) 

45 KANAŁ RZEPLIŃSKI 60,3 39,37 

46 Poniżej Kanału Rzeplińskiego   741,6 

47 WOD. STARGARD SZCZECIŃSKI I 59,95 741,66 

48 Powyżej Małej Iny   741,76 

49 MAŁA INA 59,4 407,1 

50 Poniżej Małej Iny   1148,86 

51 Powyżej Krąpieli - JCWP PLRW6000241987   1148,95 

52 KRĄPIEL 58,95 599,15 

53 Poniżej Krąpieli   1748,1 

54 WOD. STARGARD SZCZECIŃSKI II 54,64 1780,8 

55 Powyżej Małki   1815,93 

56 MAŁKA 50,01 70,06 

57 Poniżej Małki   1885,99 

58 Powyżej Kanału Klępino   1886,08 

59 KANAŁ KLĘPINO 49,71 7,14 

60 Poniżej Kanału Klępino   1893,22 

61 Powyżej Strugi Sowno   1917,85 

62 STRUGA SOWNO 35,46 40,51 

63 Poniżej Strugi Sowno   1958,36 

64 Powyżej Dopływu poniżej Sowna   1958,79 

65 DOPŁYW PONIŻEJ SOWNA 34,62 13,8 

66 Poniżej Dopływu poniżej Sowna   1972,59 

67 Powyżej Strugi Rożnowskiej   1982,4 

68 STRUGA ROŻNOWSKA 31,44 16,23 

69 Poniżej Strugi Rożnowskiej   1998,63 

70 Powyżej Wisełki   2030,26 

71 WISEŁKA 25,25 17,38 

72 Poniżej Wisełki   2047,64 

73 Powyżej Strugi Białej   2062,05 

74 STRUGA BIAŁA 21,06 4,3 

75 Poniżej Strugi Białej   2066,35 

76 Powyżej Wiśniówki   2074,11 

77 WIŚNIÓWKA 17,03 31,64 

78 Poniżej Wiśniówki   2105,75 

79 Powyżej Strugi Goleniowskiej - JCWP PLRW60002019897   2107,81 

80 STRUGA GOLENIOWSKA 15,44 31,05 

81 Poniżej Strugi Goleniowskiej   2138,86 

82 WOD, GOLENIÓW 15,36 2138,93 

83 Ina (ujście do Odry) - JCWP PLRW600024198699 0 2151,55 
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Tabela 2.3.4. Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Reczyca 

 

Lp Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 16,78 0 

2 Powyżej Ognicy   14,97 

3 KANAŁ OGNICA 13,46 14,79 

4 Poniżej Ognicy   29,76 

5 Powyżej Dopływu z Brudzewic   54,64 

6 DOPŁYW Z BRUDZEWIC 5,34 23,85 

7 Poniżej Dopływu z Brudzewic   78,49 

8 WOD. SUCHAŃ 3,9 81,04 

9 Reczyca (ujście do Iny) - JCWP PLRW600016198549 0 87,96 
 

Tabela 2.3.5. Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Mała Ina 

 
 

Lp 
Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 55,01 0 

2 Powyżej Strumienia Granowo   33,64 

3 STRUMIEŃ GRANOWO 44,96 51,45 

4 Poniżej Strumienia Granowo   85,09 

5 Powyżej Strumienia Zwierzyń   85,53 

6 STRUMIEŃ ZWIERZYŃ 44,4 30,52 

7 Poniżej Strumienia Zwierzyń   116,05 

8 Powyżej Strugi Lubiany   116,1 

9 STRUGA LUBIANA 44,15 75,12 

10 Poniżej Strugi Lubiany   191,22 

11 WOD. ZAMĘCIN 40,8 197.0 

12 Powyżej Kanału Nadarzyn   203,17 

13 KANAŁ NADARZYN 37,43 12,86 

14 Poniżej Kanału Nadarzyn   216,03 

15 Powyżej Kanału Pomietów   239,67 

16 KANAŁ POMIETÓW 30,74 27,89 

17 Poniżej Kanału Pomietów - JCWP PLRW600016198672   267,56 

18 Powyżej Strumienia Smardyńskiego   275,22 

19 STRUMIEŃ SMARDYŃSKI 26,31 40,6 

20 Poniżej Strumienia Smardyńskiego   315,82 

21 WOD. MORZYCA 20,24 321,3 

22 Powyżej Dopływu z Moskorzyna   321,46 

23 DOPŁYW Z MOSKORZYNA 20,06 13,43 

24 Poniżej Dopływu z Moskorzyna   334,89 

25 Powyżej Kanału Kolińskiego   336,57 

26 KANAŁ KOLIŃSKI 15,62 16,1 

27 Poniżej Kanału Kolińskiego   352,67 

28 Powyżej Odprowadzalnika Kolin   352,73 

29 ODPROWADZALNIK KOLIN 15,32 8,28 

30 Poniżej Odprowadzalnika Kolin   361,01 

31 Powyżej Kanału Kluczewo   388,4 

32 KANAŁ KLUCZEWO 5,05 5,21 

33 Poniżej Kanału Kluczewo   393,61 

34 Mała Ina (ujście do Iny) - JCWP PLRW600024198699 0 407,1 
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Tabela 2.3.6 Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Krąpiel 

 

Lp Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 54,14 0 

2 WOD. CHOCIWEL 49,78 22,41 

3 Powyżej Okry   25,73 

4 OKRA 47,88 89,9 

5 Poniżej Okry   115,63 

6 Powyżej Dopływu spod Lisowa   120,1 

7 DOPŁYW SPOD LISOWA 44,68 6,69 

8 Poniżej Dopływu spod Lisowa   126,79 

9 Powyżej Kani   131,23 

10 KANIA 41,76 22,01 

11 Poniżej Kani (JCWP PLRW600016198834)   153,24 

12 Powyżej Dopływu z Jeziora Chlebowo   155,16 

13 DOPŁYW Z JEZIORA CHLEBOWO 41,09 1,12 

14 Poniżej Dopływu z Jeziora Chlebowo   156,28 

15 Powyżej Sokoli   163,37 

16 SOKOLA 34,68 42,72 

17 Poniżej Sokoli   206,09 

18 Powyżej Kanału Krzywnica   210,3 

19 KANAŁ KRZYWNICA 30,83 3,84 

20 Poniżej Kanału Krzywnica   214,14 

21 Powyżej Kanału Krzywnica - Kępy   214,21 

22 KANAŁ KRZYWNICA - KĘPY 29,96 1,04 

23 Poniżej Kanału Krzywnica - Kępy   215,25 

24 Powyżej Krępy   218,03 

25 KRĘPA 28,96 156,82 

26 Poniżej Krępy   374,85 

27 Powyżej Dopływu spod Czarnkowa   376,15 

28 DOPŁYW SPOD CZARNKOWA 27,99 12,49 

29 Poniżej Dopływu spod Czarnkowa   388,64 

30 Powyżej Giełdnicy   391,95 

31 GIEŁDNICA (BIAŁY POTOK) 25,45 46,15 

32 Poniżej Giełdnicy   438,1 

33 Powyżej Dopływu spod Kol. Stara Dąbrowa   438,14 

34 DOPŁYW SPOD KOL. STARA DĄBROWA 25,33 8,52 

35 Poniżej Dopływu spod Kol. Stara Dąbrowa   446,66 

36 WOD. GOGOLEWO 23,99 452,8 

37 Powyżej Pęzinki   472,29 

38 PĘZINKA 16,67 92,99 

39 Poniżej Pęzinki   565,28 

40 WOD. STARGARD SZCZECIŃSKI 0,5 598,14 

41 Krąpiel (ujście do Iny) - JCWP PLRW60002019889 0 599,15 
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Tabela 2.3.7. Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Krępa 

 

Lp Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 27,14 0 

2 Powyżej Reczycy   21,55 

3 RECZYCA 17,27 6,17 

4 Poniżej Reczycy   27,72 

5 Powyżej Dołżnicy   31,75 

6 DOŁŻNICA 13,27 86,73 

7 Poniżej Dołżnicy   118,48 

8 WOD. MARIANOWO 9,7 121.0 

9 Powyżej Dopływu w Marianowie   125,65 

10 DOPŁYW W MARIANOWIE 8,59 5,84 

11 Poniżej Dopływu w Marianowie   131,49 

12 Powyżej Strugi Dzwonowo   136,21 

13 STRUGA DZWONOWO 3,36 11,74 

14 Poniżej Strugi Dzwonowo   74.0 

15 Krępa (ujście do Krąpieli) - JCWP PLRW600016198869 0 156,82 
 

Tabela 2.3.8 Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Dołżnica 

 
 

Lp 
Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 15,06 0 

2 Powyżej Kanału Długie   17,7 

3 KANAŁ DŁUGIE 9,69 13,37 

4 Poniżej Kanału Długie   31,07 

5 Powyżej Dopływu ze Starzyc   41,69 

6 DOPŁYW ZE STARZYC 5,75 13,04 

7 Poniżej Dopływu ze Starzyc   54,73 

8 Powyżej Kanału Lisowo A   61,46 

9 KANAŁ LISOWO A 2,52 22,47 

10 Poniżej Kanału Lisowo A   83,93 

11 WOD. WIECHOWO 0,2 81,4 

12 Dołżnica (ujście do Krępy) 0 86,73 

 

Tabela 2.3.9. Porządek hydrograficzny zlewni rzeki Pęzinka 

 

Lp Nazwa cieku km A (km2) 

1 Początek rzeki 28,8 0 

2 Powyżej Dopływu spod Grabnicy   14,68 

3 DOPŁYW SPOD GRABNICY 20,18 7,77 

4 Poniżej Dopływu spod Grabnicy   22,45 

5 Powyżej Grzybnicy   53,25 

6 GRZYBNICA 8,39 16,37 

7 Poniżej Grzybnicy   69,62 

8 WOD. PĘZINO 0,8 90,76 

9 Pęzinka (ujście do Krąpiel) - JCWP PLRW600016198889 0 92,99 
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2.4 Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne  

 

 Zlewnia rzeki Ina jest kontrolowaną jednostką hydrograficzną. Zarówno na rzece 

głównej (Ina), jak i na jej wybranych dopływach prowadzi się lub prowadzono obserwacje 

stanu wody oraz pomiary natężenia przepływu. Liczba stacji wodowskazowych ulegała 

zmianie przede wszystkim w czasie. Stąd wyróżnia się wodowskazy historyczne oraz 

współczesne, należące do sieci operacyjnej IMGW-PIB. Szczegółowy wykaz przekrojów 

wodowskazowych i ich charakterystykę hydrograficzną podano w tab. 2.4.1. Lokalizację 

wodowskazów przedstawia rys. 2.3.1. (rozdział 2.3. Charakterystyka hydrograficzna). 

 

Tabela 2.4.1. Wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Ina 

Lp. Nazwa rzeki 
Posterunek 

wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 
Powierzchnia 

A (km2) 
Zakres 

czasowy 
Typ 

1 Ina Krzemień 115,70 88,77 1983 - 1999 historyczny 

2 Ina Stargard Szczeciński I 59,95 741,66 1990 - 2009 współczesny 

3 Ina Stargard Szczeciński II 54,64 1780,8 1983 - 1997 historyczny 

4 Ina Goleniów 15,36 2138,93 1990 - 2009 współczesny 

5 Reczyca Suchań 3,90 81,04 1983 - 1997 historyczny 

6 Mała Ina Zamęcin 40,80 197,00 1983 - 1997 historyczny 

7 Mała Ina Morzyca 20,24 321,30 1990 - 2009 współczesny 

8 Krąpiel Chociwel 49,78 22,41 1983 - 1997 historyczny 

9 Krąpiel Gogolewo 23,99 452,80 1990 - 2009 współczesny 

10 Krąpiel Stargard Szczeciński 0,50 598,10 1983 - 1999 historyczny 

11 Krępa Marianowo 9,70 121,00 1983 - 1997 historyczny 

12 Dołżnica Wiechowo 0,20 81,40 1983 - 1997 historyczny 

13 Pęzinka Pęzino 0,80 90,76 1983 - 1999 historyczny 

 

Dla zlewni, na obszarze których znajdują się posterunki służb hydrometrycznych, 

zakłada się opis ilościowy zasobów wód powierzchniowych w postaci ciągów przepływów 

średnich okresowych (dekadowych lub miesięcznych, czy nawet dobowych) zestawionych dla 

przekrojów wodowskazowych na podstawie dostępnego materiału obserwacji wieloletnich. 

Dane te powinny spełniać warunek ciągłości (brak luk w obserwacjach) i synchroniczności 

(taki sam krok czasowy i obserwacji dla wszystkich wodowskazów) [Hydroprojekt, 1992].  

Przekazany zasób danych wodowskazowych posiada jednak zróżnicowany zakres czasowy 

(tab. 2.4.1.). Stąd w celu uzyskania jednorodności ciągów zaszła potrzeba przygotowania 

krzywych regresji (związków wodowskazowych) między wybranymi przekrojami 

wodowskazowymi. Obliczono następujące związki wodowskazowe: 

• wod. Krzemień – wod. Stargard Szczeciński I, 

• wod. Stargard Szczeciński I – wod. Stargard Szczeciński II, 
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• wod. Stargard Szczeciński II – wod. Goleniów, 

• wod. Suchań – wod. Stargard Szczeciński I, 

• wod. Zamęcin – wod. Morzyca, 

• wod. Chociwel – wodowskaz Gogolewo, 

• wod. Marianowo – wod. Gogolewo, 

• wod. Wiechowo – wod. Gogolewo, 

• wod. Pęzino – wod. Gogolewo. 

W tab. 2.4.2. przedstawiono wartości współczynnika korelacji i determinacji oraz nazwę 

przyjętej funkcji aproksymującej. 

 

Tabela 2.4.2. Ilościowa charakterystyka związków wodowskazowych dla zlewni rzeki Ina 

Związek wodowskazowy Typ krzywej regresji 
Współczynnik 

korelacji R 
Współczynnik 

determinacji R2 
Krzemień – Stargard Szczeciński I wielomian 2. stopnia 0,8452 0,7143 

Stargard Szczeciński I – Stargard Szczeciński II wielomian 2. stopnia 0,9096 0,8274 

Stargard Szczeciński II – Goleniów wielomian 2. stopnia 0,8729 0,7620 

Suchań – Stargard Szczeciński I potęgowy 0,8460 0,7157 

Zamęcin – Morzyca potęgowy 0,8379 0,7021 

Chociwel – Gogolewo wielomian 2. stopnia 0,8481 0,7192 

Marianowo – Gogolewo wielomian 2. stopnia 0,8735 0,7631 

Wiechowo – Gogolewo wielomian 2. stopnia 0,9033 0,8160 

Pęzino – Gogolewo potęgowy 0,8746 0,7649 

Stargard Szczeciński – Gogolewo potęgowy 0,9493 0,9012 

 

Rys. 2.4.1. Wykres słupkowy wartości współczynnika determinacji dla ustalonych związków 

wodowskazowych 
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Wyboru funkcji regresji dokonano na podstawie wartości współczynnika korelacji R 

uzyskanych dla kolejno rozpatrywanych krzywych aproksymujących (liniowa, 

wielomianowa, potęgowa, logarytmiczna, wykładnicza). Wielkości R musiały spełnić 

dodatkowo warunek: 

 

Wspomniany warunek określa minimalną wartość współczynnika korelacji dla związku 

mocnego, dla którego wartość współczynnika determinacji R
2
 wynosi 0,5 co oznacza 

współzależność na poziomie 50%; pozostałe 50% ma charakter losowy [Byczkowski, 1999]. 

W większości przypadków (7 związków), najlepsze przybliżenie uzyskano dla funkcji 

wielomianowej drugiego stopnia (parabola) oraz w trzech przypadkach dla funkcji potęgowej 

(rys. 2.4.1.). Najniższe wartości współczynnika korelacji uzyskano dla rzeki Mała Ina 

(Zamęcin – Morzyca), dla której współzależność natężenia przepływu w obu analizowanych 

przekrojach wodowskazowych wynosi nieco ponad 70%. Najsilniejszy związek uzyskano dla 

wodowskazów: Stargard Szczeciński – Gogolewo (rys. 2.4.2.), Stargard Szczeciński I – 

Stargard Szczeciński II (rys. 2.4.3.) oraz Wiechowo – Gogolewo; współzależność natężenia 

przepływu przekroczyła 90%, a więc losowość była marginalna (10%). W tym przypadku 

(R > 0,9) mówimy o bardzo mocnym związku wodowskazowym [Byczkowski, 1999]. 

Siła związku wodowskazowego zmienia się zarówno w przestrzeni (w profilu podłużnym 

cieków), co widać wyraźnie na rzece Ina (Krzemień – Stargard Szczeciński I – R
2
 ~ 70%, 

Stargard Szczeciński I – Stargard Szczeciński II – R
2
 ~ 90%), oraz w czasie, zależnie od 

czynników naturalnych (wezbranie) czy sztucznych (zrzut ścieków, pobór wody) 

[Byczkowski, 1999]. 

Na rysunkach (rys. 2.4.2 i 2.4.3) zaprezentowano graficzne reprezentacje wybranych 

związków wodowskazowych. 
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Rys. 2.4.2. Funkcja związku wodowskazów Gogolewo i Stargard Szczeciński 

 

 

 

Rys. 2.4.3. Funkcja związku wodowskazów Stargard Szczeciński I i Stargard Szczeciński II 

 

W oparciu o dostarczone ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) 

(tab. 2.4.3.) oraz w oparciu o ciągu wydłużone równaniami aproksymującymi (tab. 2.4.4.) 

obliczono podstawowe charakterystyki hydrologiczne natężenia przepływu. 
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Tabela 2.4.3. Przepływy charakterystyczne główne 2. stopnia dla posterunków 

wodowskazowych zlewni rzeki Ina za rzeczywisty okres obserwacyjny 

Rzeka Posterunek 
NNQ 
[m3/s] 

SNQ 
[m3/s] 

SSQ 
[m3/s] 

SWQ 
[m3/s] 

WWQ 
[m3/s] 

Ina Krzemień 0,11 0,19 0,47 0,94 1,52 

Ina Stargard Szczeciński I 0,48 1,24 3,54 9,61 12,9 

Ina Stargard Szczeciński II 0,63 2,84 8,85 26,6 45,5 

Ina Goleniów 1,94 6,78 14,2 33,7 61,6 

Reczyca Suchań 0,001 0,08 0,39 1,67 2,87 

Mała Ina Zamęcin 0,06 0,14 0,66 2,73 4,53 

Mała Ina Morzyca 0,035 0,18 0,98 3,56 5,9 

Krąpiel Chociwel 0,005 0,032 0,19 0,5 0,66 

Krąpiel Gogolewo 0,049 0,48 3,00 13,5 26,2 

Krąpiel Stargard Szczeciński 0,26 0,92 4,13 13,7 19 

Krępa Marianowo 0,003 0,06 0,8 3,7 7,51 

Dołżnica Wiechowo 0,001 0,08 0,55 2,29 4,21 

Pęzinka Pęzino 0,035 0,2 0,86 3,36 8,64 

 

Tabela 2.4.4. Przepływy charakterystyczne główne 2. stopnia dla posterunków 

wodowskazowych zlewni rzeki Ina w latach 1983-2009 

Rzeka Posterunek 
NNQ 
[m3/s] 

SNQ 
[m3/s] 

SSQ 
[m3/s] 

SWQ 
[m3/s] 

WWQ 
[m3/s] 

Ina Krzemień 0,11 0,21 0,45 0,96 1,52 

Ina Stargard Szczeciński I 0,07 1,15 3,62 10,1 13,9 

Ina Stargard Szczeciński II 0,63 3,32 8,75 26,1 45,5 

Ina Goleniów 1,94 7,40 13,82 33,7 61,6 

Reczyca Suchań 0,001 0,08 0,37 1,50 2,87 

Mała Ina Zamęcin 0,030 0,14 0,64 2,36 4,53 

Mała Ina Morzyca 0,040 0,22 0,98 3,45 5,90 

Krąpiel Chociwel 0,005 0,041 0,18 0,51 0,66 

Krąpiel Gogolewo 0,049 0,59 3,08 13,0 26,2 

Krąpiel Stargard Szczeciński 0,11 0,85 3,95 14,4 25,7 

Krępa Marianowo 0,003 0,10 0,82 4,19 9,84 

Dołżnica Wiechowo 0,001 0,09 0,53 2,17 4,21 

Pęzinka Pęzino 0,027 0,18 0,79 3,09 8,64 

 

Porównanie obu ciągów danych prowadzi do kilku istotnych wniosków. Przede 

wszystkim, realizacja postulatu o jednorodności ciągów obserwacyjnych nie zmieniła istotnie 

wartości SSQ, SWQ i WWQ; różnica procentowa mieści się w przedziale od około -1% 

w przypadku SWQ do niespełna 6% dla WWQ. Homogenizacja ciągów wyraźnie zmieniła 

z kolei wartości NNQ i SNQ, odpowiednio o około -15% i 12%, co znajduje swój wyraz 

w wartościach przepływu nienaruszalnego obliczonego metodą parametryczną Kostrzewy 

i metodą małopolską. Odnosząc wielkość zmiany do poszczególnych posterunków 

wodowskazowych, zwraca uwagę fakt, iż największe zmiany procentowe w zakresie 

przepływów niskich i średnich niskich występują w zlewni rzeki Krąpiel, szczególnie na 

wodowskazach: Marianowo (położenie poniżej jeziora), Pęzino i Stargard Szczeciński, 
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a także na Małej Inie (wodowskaz Zamęcin). Niemniej, w ujęciu bezwzględnym zachodzi 

odwrotna prawidłowość – najmniejsze różnice występują w strefie przepływów niskich 

i średnich, maksymalnie do -0,6 [m
3
/s], a największe w strefie przepływów wysokich 

i średnich wysokich – 6,7 [m
3
/s] (wodowskaz Stargard Szczeciński), 2,3 [m

3
/s] (wodowskaz 

Marianowo). Wynika to ze znacznego rozproszenia wartości natężenia przepływu w strefie 

przepływów wysokich oraz dużej różnicy między wartością estymowaną a obserwowaną, co 

należy wiązać z transformacją fali wezbraniowej w odmiennych, niż w przypadku 

pozostałych rzek, warunkach, geometrycznych i hipsometrycznych doliny rzecznej. 

W tab. 2.4.4. przedstawiono wartości przepływów charakterystycznych dla 

poszczególnych przekrojów wodowskazowych po homogenizacji (1983-2009). Wartości 

NNQ, w większości przypadków, wzrastają z biegiem rzeki. Wyjątek stanowi zlewnia rzeki 

Mała Ina – na odcinku między wodowskazami Zamęcin i Morzyca NNQ ulega zmniejszeniu, 

oraz zlewnia rzeki Ina (analogiczna sytuacja na odcinku między wodowskazami Krzemień 

i Stargard Szczeciński I). Ponadto brak istotnego związku korelacyjnego między 

powierzchnią zlewni a wielkością NNQ w przypadku zlewni małych, o powierzchni poniżej 

121 km
2
, szczególnie jeśli rozpatrujemy jeziorność poszczególnych zlewni. W tych, 

w których występuje mało naturalnych zbiorników wodnych, szczególnie przepływowych, 

wartości NNQ są najniższe (zlewnia Reczycy, Krępy, Dołżnicy). 

Średnie roczne wartości natężenia przepływu z wielolecia 1983-2009 nawiązują do 

przyrostu powierzchni zlewni i wykazują bardzo silną korelację z powierzchnią zlewni, choć 

zdarzają się niewielkie odstępstwa od tej zasady. Niemniej nie przekraczają z reguły 0,1-0,3 

[m
3
/s]. W przypadku rzeki Ina największy przyrost SSQ w relacji do przyrostu powierzchni 

zlewni następuje na odcinku między wodowskazem Stargard Szczeciński I a wodowskazem 

Goleniów, co wynika z większego odpływu jednostkowego SSq w dolnej części zlewni (tab. 

2.4.5.). Ciekawym przypadkiem jest relacja wartości SSQ rzeki Ina w przekroju 

wodowskazowym Stargard Szczeciński I do wartości SSQ na wodowskazie Stargard 

Szczeciński (rzeka Krąpiel). Między powierzchniami zlewni zamkniętymi przez wspomniane 

przekroje hydrologiczne a wartością SSQ obu rzek zachodzi proporcja odwrotna. Krąpiel, 

mimo 25% mniejszej powierzchni wprowadza o ponad 10% więcej wody średniej 

wieloletniej. Z kolei rzeka Mała Ina, z uwagi na zdecydowanie mniejsze wartości SSq, 

najmniejsze spośród zlewni kontrolowanych (tab. 2.4.5.), wprowadza w wieloleciu średnio 

około 1 [m
3
/s]. Zbliżone wielkości SSQ cechują zlewnie rzek Krępa i Pęzinka pomimo 

średnio 2-krotnie mniejszej powierzchni. 
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Najsłabszy związek zachodzi między powierzchnią zlewni a przepływem WWQ, co 

wynika z transformacji fali wezbraniowej kształtowanej zarówno przez geometrię koryta 

i doliny rzecznej jak i przez zróżnicowaną liczbę oraz nierównomierny rozkład przestrzenny 

jezior wpływających na możliwości retencyjne zlewni. Z reguły WWQ ulega stopniowemu 

zmniejszeniu z biegiem rzeki, co wynika ze zmiany geometrii koryta (wzrost szerokości) 

oraz, z uwagi na zmniejszającą się średnią prędkość przepływu, częstszemu występowaniu 

stanów i przepływów pozakorytowych. 

 

Tabela 2.4.5. Wartości charakterystyczne odpływu jednostkowego dla wielolecia 1983-2009 

Powierzchnia NNq SNq SSq SWq WWq 
Rzeka Posterunek 

A [km2] [m3/s/km2] [m3/s/km2] [m3/s/km2] [m3/s/km2] [m3/s/km2] 

Ina Krzemień 88,77 1,2 2,4 5,1 10,8 17,1 

Ina Stargard Szczeciński I 741,66 0,1 1,6 4,9 13,6 18,7 

Ina Stargard Szczeciński II 1780,8 0,4 1,9 4,9 14,7 25,6 

Ina Goleniów 2138,93 0,9 3,5 6,5 15,8 28,8 

Reczyca Suchań 81,04 0,0 1,0 4,6 18,5 35,4 

Mała Ina Zamęcin 197 0,2 0,7 3,2 12,0 23,0 

Mała Ina Morzyca 321,3 0,1 0,7 3,1 10,7 18,4 

Krąpiel Chociwel 22,41 0,2 1,8 8,0 22,8 29,5 

Krąpiel Gogolewo 452,8 0,1 1,3 6,8 28,7 57,9 

Krąpiel Stargard Szczeciński 598,1 0,2 1,4 6,6 24,1 43,0 

Krępa Marianowo 121 0,0 0,8 6,8 34,6 81,3 

Dołżnica Wiechowo 81,4 0,0 1,1 6,5 26,7 51,7 

Pęzinka Pęzino 90,76 0,3 2,0 8,7 34,0 95,2 

 

Ta generalna zasada zależy jednak od wspomnianych wyżej czynników, a te nie 

zawsze znajdują swój wyraz w profilu podłużnym rzeki. W przypadku Iny wartości WWQ 

wzrastają niemal w funkcji liniowej wraz z powierzchnią zlewni, przy czym przyrost wartości 

natężenia przepływu wody wielkiej jest największy na odcinku między wodowskazami 

Stargard Szczeciński I i Stargard Szczeciński II. Wynika to z przyjęcia dwóch dużych 

dopływów, tj. Małej Iny (l.) oraz Krąpieli (p.). Co więcej, wartości WWQ ze wspomnianych 

dopływów oraz z rzeki głównej bilansują się niemal w 100%, co nie jest przypadkiem, 

a realizacją obecności węzła konfluencji. Z uwagi na zbliżoną długość Iny, Małej Iny 

i Krąpieli, punkt konfluencji sprzyja interferencji fal wezbraniowych. Dalszy przyrost WWQ 

poniżej wodowskazu Stargard Szczeciński I zachodzi w przybliżeniu wg równania krzywej 

opisującej przyrost WWQ w górnym biegu rzeki Ina. Ponadto, na uwagę zasługuje również 

fakt, że jakkolwiek rzeka Ina w przekroju powyżej ujścia Krąpieli posiada większą 

powierzchnię (o około 25%), wprowadza o ponad 40% mniejszą objętość wody. Przyczyna 

leży w wielkości wartości odpływu jednostkowego wody wielkiej, który dla rozpatrywanego 
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przekroju (rzeka Ina) wynosi niespełna 20 [l/s/km
2
], a dla rzeki Krąpiel – blisko 45 [l/s/km

2
] 

(tab. 2.4.5.). 

Podobnie jak w przypadku SSQ, wartości WWQ dla zlewni prawostronnych rzeki Ina 

są wyższe niż dla lewostronnej zlewni Małej Iny, oczywiście przy porównywalnych 

wielkościach powierzchni. 

Ogólnie biorąc, zasoby wodne zlewni prawostronnych dopływów rzeki Ina są większe 

niż dla zlewni Małej Iny. Przejawia się to niemal we wszystkich wielkościach 

charakterystycznych odpływu jednostkowego, a więc zarówno dla odpływów wody niskiej, 

średniej jak i wysokiej. Przyczyn należy upatrywać w wielkości zasilania (suma roczna 

opadów atmosferycznych), większej gęstości sieci rzecznej zlewni Krąpieli, jej większej 

jeziorności, a więc i retencyjności oraz większemu nachyleniu terenu.  

 Poza analizą zmienności przepływów charakterystycznych głównych 2. stopnia 

w skali wielolecia, przeprowadzono podobną analizę w ujęciu rocznym, z miesięcznym 

krokiem czasowym. Wartości NNQ, SSQ i WWQ dla poszczególnych miesięcy w ujęciu 

wieloletnim przedstawiono w tabelach 2.4.6., 2.4.7. i 2.4.8. 

Analiza średniego rocznego hydrogramu wartości SSQm dla rzeki Ina prowadzi do wniosku, 

że przepływy mniejsze niż SSQ występują w okresie od maja do listopada, natomiast wyższe 

od grudnia do kwietnia. Uogólniając, wyższe SSQm charakteryzują hydrologiczną zimę, 

niższe – hydrologiczne lato. Wynika to z mechanizmu alimentacji zlewni – przeważa 

zasilenia śnieżne (roztopowe) nad letnim (opadowe). Zmienność SSQm w profilu podłużnym 

Iny wskazuje również na wzrost amplitudy hydrogramu poniżej wspomnianego już punktu 

konfluencji (rys. 2.4.4.) 

Podobną zmienność w skali roku wykazują wartości SSQm dla rzeki Krąpiel. 

Przepływy wyższe od SSQ występują od grudnia do kwietnia, a niższe od maja do listopada. 

Niemniej jednak rzeka Krąpiel charakteryzuje się wyższymi wartościami SSQm w okresie 

hydrologicznej zimy, a nieco niższymi podczas hydrologicznego lata. Większa jest zatem 

amplituda roczna przepływów. Wynika to z nieco wyższych sum rocznych opadów 

atmosferycznych oraz z większego spadku podłużnego Krąpieli. Widać jednocześnie, że 

SSQm dla wodowskazu Gogolewo są wyższe przez cały rok niż w przekroju 

wodowskazowym zamykającym zlewnię rzeki Krąpiel. Zatem w profilu podłużnym zachodzi 

zmniejszenie wartości natężenia przepływu (rys. 2.4.5.) 
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Tabela 2.4.6. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki Ina dla referencyjnych okresów 

wieloletnich 

SSQm [m3/s] 

Miesiąc 
Krzemień Stargard 

Szczeciński I 

Stargard 

Szczeciński II 
Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 

Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 0,40 3,16 7,61 12,5 0,27 0,47 0,97 0,12 2,27 3,20 0,53 0,43 0,72 

XII 0,51 4,30 10,2 15,0 0,48 0,79 1,23 0,20 3,50 4,79 0,82 0,60 1,01 

I 0,56 4,66 12,0 17,2 0,57 0,93 1,41 0,27 4,54 5,79 1,19 0,86 1,26 

II 0,60 4,93 15,6 21,7 0,65 1,09 1,78 0,29 6,40 6,54 1,41 0,91 1,51 

III 0,68 5,16 16,5 23,0 0,69 1,23 1,84 0,32 6,50 7,26 1,51 1,03 1,41 

IV 0,68 4,89 12,3 19,0 0,60 1,03 1,48 0,31 4,51 6,24 1,47 0,96 1,23 

V 0,50 3,06 7,35 13,4 0,34 0,54 0,85 0,21 2,11 3,55 0,65 0,42 0,68 

VI 0,41 2,68 4,91 10,1 0,29 0,46 0,58 0,13 1,34 2,82 0,54 0,33 0,59 

VII 0,34 2,40 4,28 9,38 0,22 0,35 0,39 0,11 1,10 2,30 0,41 0,25 0,47 

VIII 0,30 2,09 4,22 8,60 0,19 0,31 0,32 0,09 0,92 1,81 0,32 0,25 0,39 

IX 0,30 2,58 5,33 9,78 0,19 0,36 0,41 0,09 1,38 2,55 0,38 0,24 0,43 

X 0,33 2,56 5,92 10,6 0,20 0,33 0,55 0,08 1,45 2,73 0,38 0,28 0,58 
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Rys. 2.4.4. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Ina dla wieloletnich okresów referencyjnych 

 

 

 

Rys. 2.4.5. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Krąpiel dla wieloletnich okresów referencyjnych 
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Rozkład przepływów SSQm w układzie średniego roku hydrologicznego z lat 1983-

2009 dla rzeki Mała Ina nawiązuje do sformułowanych powyżej prawidłowości. Różnica 

zaznacza się jedynie w odniesieniu do minimalnych wartości średnich miesięcznych, a więc 

do okresu lipiec – wrzesień. Wówczas wartości SSQm w obu przekrojach wodowskazowych 

(Zamęcin i Morzyca) są niemal identyczne (rys. 2.4.6.). Może to wynikać z przyczyn 

naturalnych (budowa geologiczna utworów plejstocenu i holocenu) lub z antropopresji 

(użytkowanie wód podziemnych związanych hydraulicznie ze zwierciadłem wody w korycie 

rzeki, użytkowanie wód powierzchniowych).  

 

Rys. 2.4.6. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Mała Ina dla wieloletnich okresów referencyjnych 

 

Hydrologia przepływów średnich miesięcznych z wielolecia dla pozostałych rzek 

kontrolowanych zlewni Iny (Reczyca, Dołżnica, Krępa, Pęzinka) nie różni się istotnie od 

rocznej zmienności SSQm Iny, Małej Iny czy Krąpieli. Minimalne wartości SSQm występują 

w miesiącach od maja do listopada, a maksymalne od grudnia do kwietnia. Największe 

zróżnicowanie wartości bezwzględnych SSQm występuje podczas wezbrań, a najmniejsze 

w okresie niedoboru opadów atmosferycznych (rys. 2.4.7.). 
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Rys. 2.4.7. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzek Reczyca, Dołżnica, Krępa i Pęzinka dla wieloletnich okresów 

referencyjnych 

 

 Zmienność przepływów skrajnych (NNQm i WWQm) nawiązuje w swym przebiegu 

do rocznego rytmu SSQm (tab 2.4.7, 2.4.8). Zarówno przepływy najniższe miesięczne, jak 

i najwyższe miesięcznie z wielolecia osiągają najmniejsze wartości w okresie 

hydrologicznego lata, a największe w okresie hydrologicznej zimy, szczególnie w miesiącach 

od stycznia do kwietnia, a więc podczas roztopów zimowych i wiosennych. Rozpatrywanie 

poszczególnych zlewni kontrolowanych prowadzi do wniosku, iż zmienność przepływów 

NNQm jest najmniejsza dla Małej Iny oraz Iny (spadek zmienności w profilu podłużnym), 

a największe dla Krąpieli, jej dopływów oraz dla rzeki Reczyca; zmienność obu grup rzek ma 

się jak 1:2. 

W przypadku przepływów wysokich (WWQm) nie obserwuje się podobnej tendencji. 

Stosunek maksymalnych rocznych wartości WWQm do minimalnych wartości rocznych 

WWQm dla poszczególnych rzek jest zbliżony i wynosi średnio 3:1. Dodatkowo, między 

wodowskazami Gogolewo i Stargard Szczeciński na rzece Krąpiel zachodzi zróżnicowanie 

w zakresie WWQm dla hydrologicznej zimy i hydrologicznego lata. W okresie roztopów 

WWQm przyrasta w profilu rzeki, natomiast wezbrania opadowe mają odwrotny rozkład 

w przestrzeni. Z kolei na Małej Inie wezbrania roztopowe dają wyższe wartości w dolnym 

biegu rzeki, a opadowe w górnym. 
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Tabela 2.4.7. Zmienność NNQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki Ina dla referencyjnych 

okresów wieloletnich 

NNQm 

Miesiąc 
Krzemień Stargard 

Szczeciński I 

Stargard 

Szczeciński II 
Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 

Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 0,19 1,63 0,63 4,68 0,08 0,14 0,18 0,011 0,59 1,02 0,005 0,001 0,20 

XII 0,24 1,80 4,27 7,60 0,11 0,14 0,17 0,031 0,85 1,10 0,03 0,060 0,27 

I 0,19 1,59 4,96 7,68 0,17 0,38 0,42 0,034 0,88 1,44 0,20 0,18 0,43 

II 0,28 1,50 5,37 7,64 0,18 0,31 0,42 0,031 0,98 1,24 0,11 0,14 0,40 

III 0,30 1,62 6,59 8,64 0,24 0,31 0,55 0,050 1,20 1,83 0,15 0,14 0,44 

IV 0,29 1,92 3,80 7,56 0,14 0,24 0,41 0,048 1,14 1,60 0,20 0,18 0,36 

V 0,18 0,82 2,54 5,98 0,06 0,09 0,21 0,048 0,45 0,57 0,004 0,029 0,10 

VI 0,12 0,56 1,21 3,93 0,044 0,08 0,09 0,035 0,24 0,30 0,004 0,010 0,035 

VII 0,11 0,48 0,68 1,94 0,001 0,07 0,044 0,013 0,05 0,26 0,003 0,007 0,035 

VIII 0,12 0,58 0,67 2,54 0,001 0,06 0,041 0,007 0,049 0,30 0,006 0,007 0,047 

IX 0,11 0,89 1,91 3,20 0,001 0,08 0,035 0,007 0,25 0,36 0,013 0,002 0,090 

X 0,14 0,85 2,43 3,86 0,041 0,08 0,14 0,005 0,33 0,86 0,012 0,001 0,11 
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Tabela 2.4.8. Zmienność WWQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach wodowskazowych zlewni rzeki Ina dla referencyjnych 

okresów wieloletnich 

WWQ m 

Miesiąc 
Krzemień Stargard 

Szczeciński I 

Stargard 

Szczeciński II 
Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 

Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 0,79 7,68 18,4 24,6 2,48 1,49 3,53 0,34 7,36 10,7 1,95 1,66 2,93 

XII 0,95 9,62 36,0 44,6 2,32 3,12 5,90 0,61 18,4 15,3 3,23 1,87 3,96 

I 1,50 12,3 39,2 56,6 2,63 3,59 4,26 0,66 26,2 18,4 7,33 4,06 4,29 

II 1,52 12,9 39,2 56,6 2,64 3,75 5,18 0,63 26,2 17,8 7,51 3,33 6,36 

III 1,44 11,1 40,2 61,6 2,32 4,22 4,94 0,62 24,0 18,2 7,45 2,83 5,89 

IV 1,44 12,0 45,5 57,5 2,87 4,22 5,38 0,62 21,1 19,0 5,98 4,21 8,64 

V 1,11 7,61 29,1 36,5 1,49 1,57 2,56 0,60 10,8 12,8 2,72 1,48 2,36 

VI 1,06 8,46 13,9 16,9 2,36 4,30 4,01 0,41 4,97 17,6 5,26 1,83 4,06 

VII 0,99 9,11 15,8 24,4 1,65 1,47 1,66 0,42 5,35 12,9 3,33 2,18 3,33 

VIII 0,93 6,58 16,2 19,6 2,01 4,53 1,73 0,36 3,55 9,2 3,08 1,96 2,59 

IX 0,44 6,53 15,8 23,1 1,08 2,27 1,26 0,36 7,40 8,3 1,96 1,63 2,02 

X 0,58 4,52 12,8 24,5 0,62 1,21 2,21 0,28 5,5 7,89 2,72 0,97 1,75 
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Tabela 2.4.9. Miesięczne wartości współczynnika przepływu k wg Pardego dla poszczególnych przekrojów wodowskazowych 

Współczynnik przepływu k (wg Pardego) 

Miesiąc 
Krzemień Stargard 

Szczeciński I 

Stargard 

Szczeciński II 
Goleniów Suchań Zamęcin Morzyca Chociwel Gogolewo 

Stargard 

Szczeciński 
Marianowo Wiechowo Pęzino 

XI 1,00 1,37 0,22 0,86 0,90 0,85 0,80 0,41 1,01 1,13 0,08 0,02 0,95 

XII 1,27 1,52 1,46 1,40 1,24 0,85 0,75 1,16 1,46 1,21 0,49 0,95 1,29 

I 1,00 1,34 1,70 1,41 1,91 2,30 1,86 1,28 1,51 1,59 3,26 2,85 2,05 

II 1,48 1,26 1,84 1,41 2,02 1,88 1,86 1,16 1,68 1,37 1,79 2,22 1,91 

III 1,59 1,37 2,26 1,59 2,70 1,88 2,44 1,88 2,05 2,02 2,44 2,22 2,10 

IV 1,53 1,62 1,30 1,39 1,57 1,45 1,82 1,80 1,95 1,76 3,26 2,85 1,72 

V 0,95 0,69 0,87 1,10 0,67 0,55 0,93 1,80 0,77 0,63 0,07 0,46 0,48 

VI 0,63 0,47 0,41 0,72 0,49 0,48 0,40 1,31 0,41 0,33 0,07 0,16 0,17 

VII 0,58 0,40 0,23 0,36 0,01 0,42 0,19 0,49 0,09 0,29 0,05 0,11 0,17 

VIII 0,63 0,49 0,23 0,47 0,01 0,36 0,18 0,26 0,08 0,33 0,10 0,11 0,22 

IX 0,58 0,75 0,65 0,59 0,01 0,48 0,15 0,26 0,43 0,40 0,21 0,03 0,43 

X 0,74 0,72 0,83 0,71 0,46 0,48 0,62 0,19 0,56 0,95 0,20 0,02 0,52 
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Podsumowując analizę warunków hydrologicznych w zlewni rzeki Ina można 

powiedzieć, że rozpatrywana zlewnia reprezentuje ustrój hydrologiczny określony przez 

Maurice Pardego jako złożony śnieżno-deszczowy [Byczkowski, 1999]. Charakteryzuje się 

on występowaniem wezbrania wiosennego (zimowo-wiosennego) oraz, zależnie od odmiany, 

wezbrania letniego lub jesienno-zimowego (tab. 2.4.9). Według Biernata wezbrania w zlewni 

Iny występują głównie w lutym i marcu, jedynie na wschodzie w marcu i kwietniu [Starkel, 

1999]. 

 

Rys. 2.4.8. Średnie miesięczne wartości współczynnika k dla rzek zlewni Iny 

 

Średni obraz rozkładu współczynnika k w roku hydrologicznym, na terenie 

przedmiotowej zlewni rzecznej prezentuje rys. 2.4.8. Widać wyraźnie, iż największe wartości 

ilorazu SSQm i SSQ przypadają na okres zimy oraz wczesnej wiosny (I-IV) natomiast 

najniższe w okresie od czerwca do października. Według uszczegółowionej klasyfikacji 

Dębskiego, rzeki zlewni Iny reprezentują typ oceaniczny ustroju śnieżno-deszczowego, choć 

wartości współczynnika k są wyższe dla okresu roztopów i nieco niższe dla okresu letniego 

niż referencyjne. Może to wynikać z uwzględnienia ciągów przepływów z innych okresów 

oraz ze stopniowego przekształcania ustroju hydrologicznego w warunkach postępujących 

zmian klimatu oraz wielokierunkowej antropopresji. 

Z kolei według klasyfikacji zaproponowanej przez Dynowską [Starkel, 1999], rzeki 

zlewni Iny należą do typu niwalnego (śnieżnego), z reguły słabo wykształconego. Oznacza to, 

SSQIII-V nie przekracza 130% wartości SSQ. Niemniej analiza pod tym kątem wskazuje na 

większe zróżnicowanie typologiczne rzek zlewni Iny. Okazuje się bowiem, że iloraz 

średniego wiosennego przepływu do przepływu średniego rocznego zawiera się w przedziale 

od poniżej 130% dla Iny (wod. Krzemień – wod. Stargard Szczeciński II), Małej Iny (zlewnia 
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powyżej wod. Zamęcin) do ponad 180% dla Krąpieli (powyżej wod. Chociwel), Dołżnicy 

i Krępy (powyżej wod. Marianowo). Zatem zdecydowana większość obszaru zlewni Iny 

charakteryzuje się jednak typem niwalnym średnio wykształconym o ilorazie SSQIII-V i SSQ 

zawierającym się w przedziale od 130 do 180%. Dodatkowo, według Dynowskiej, w zlewni 

Iny zdecydowanie przeważa składowa podziemna odpływu całkowitego (ponad 65%). 

 

Tabela 2.4.10. Wartości współczynnika nieregularności przepływów dla wodowskazów 

w zlewni rzeki Ina 

 

Wodowskaz 
WWQ 
[m3/s] 

NNQ 
[m3/s] 

WWQ/NNQ 

Krzemień 1,52 0,11 14 

Stargard Szczeciński I 12,9 0,48 27 

Stargard Szczeciński II 45,5 0,63 72 

Goleniów 61,6 1,94 32 

Suchań 2,87 0,001 2870 

Zamęcin 4,53 0,06 76 

Morzyca 5,9 0,035 169 

Chociwel 0,66 0,005 132 

Gogolewo 26,2 0,049 535 

Stargard Szczeciński 19 0,26 73 

Marianowo 7,51 0,003 2503 

Wiechowo 4,21 0,001 4210 

Pęzino 8,64 0,035 247 

 

Wartości współczynnika nieregularności przepływów informują o hydrologicznej stabilności 

rzeki, a są miarą sezonowej zmienności przepływów. Zasadniczo największymi wartościami 

cechują się rzeki górskie, szczególnie karpackie (1000-3000), mniejszymi rzeki nizinne (200-

400), a najmniejszymi rzeki Pojezierza Pomorskiego (z reguły poniżej 50) [Starkel, 1999]. 

Rzeka Ina bardzo dobrze nawiązuje do wspomnianego zróżnicowania (tab.2.4.10). Nieco 

wyższe wartości charakteryzują zlewnię Małej Iny, Pęzinki, górnej części zlewni Krąpiel. 

Jednak w przypadku przekrojów wodowskazowych: Wiechowo na Dołżnicy, Suchań na 

Reczycy, Marianowo na Krępie mamy do czynienia z wielkościami typowymi dla rzek 

górskich charakteryzujących się niewielką retencją czy dużymi spadkami podłużnymi. 

W przypadku zlewni Iny można sformułować ogólną prawidłowość, iż największą 

nieregularnością przepływów odznaczają się małe zlewnie o niewielkiej jeziorności. Wynika 

to z większego udziały czynników lokalnych w kształtowaniu wezbrań i niżówek. 
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2.5 Stan jakościowy zasobów wodnych 

 

 Stan jakościowy zasobów wodnych w zlewni Iny oceniono na podstawie wyników 

badań monitoringowych w tej zlewni prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Szczecinie w latach 2009 – 2011. Klasyfikację przeprowadzono zgodnie 

z 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. Nr 257, poz. 1545). 

Przed wykonaniem klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

(przeprowadzonej w punktach monitoringowych reprezentatywnych dla odpowiednich 

JCWP) nie wykonano oceny wiarygodności wyników pomiarów, ponieważ nie posiadano 

wiedzy na temat warunków wyżej wymienionych pomiarów. 

Klasyfikację elementów biologicznych oraz fizykochemicznych przeprowadzono 

w oparciu o uzyskane od zamawiającego wyniki, natomiast klasyfikację stanu chemicznego 

przyjęto z raportu WIOŚ w Szczecinie pt. ”Ocena jakości wód powierzchniowych 

w województwie zachodniopomorskim w roku 2009”. 

Na podstawie wyżej wymienionych klasyfikacji dokonano oceny stanu wód. 

 Ocenę przeprowadzono dla 13 przekrojów monitoringowych reprezentatywnych dla 

określonych jednolitych części wód powierzchniowych (rys. 4.1.3): 

Oceniono: 

rzekę Inę w przekrojach monitoringowych: 

o poniżej Recza Pomorskiego 

o powyżej ujścia Małej Iny 

o poniżej Stargardu Szczecińskiego 

o poniżej Goleniowa 

rzekę Stobnicę w przekroju monitoringowym ujście do Iny 

rzekę Wardynkę w przekroju monitoringowym ujście do Stobnicy 

rzekę Reczycę w przekroju monitoringowym ujście do Iny 

rzekę Małą Inę w przekrojach monitoringowych: 

o poniżej Sądowa 

o ujście do Iny (m. Witkowo) 

rzekę Krąpiel w przekroju monitoringowym ujście do Iny 

rzekę Krępą w przekroju monitoringowym ujście do Kąpieli 

rzekę Pęzinkę w przekroju monitoringowym ujście do kąpieli 
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rzekę Wiśniówkę w przekroju monitoringowym ujście do Iny. 

Wyniki klasyfikacji przedstawiono w tabelach od 2.5.1. do 2.5.13.  

Ocena stanu wód przedstawia się następująco (tab. 2.5.14): 

 

Tabela 2.5.14. Ocena stanu wód powierzchniowych dla przekrojów monitoringowych 

Lp. 
Nazwa przekroju pomiarowo-
kontrolnego 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny Stan wód 

1 Ina - poniżej Recza Pomorskiego dobry poniżej dobrego zły 

2 Ina - powyżej ujścia Małej Iny dobry bd
*
 dobry 

3 Ina - poniżej Stargardu Szczecińskiego umiarkowany bd zły 

4 Ina - poniżej Goleniowa umiarkowany dobry zły 

5 Stobnica – ujście do Iny umiarkowany bd zły 

6 Wardynka – ujście do Stobnicy  umiarkowany bd zły 

7 Reczyca – ujście do Iny dobry bd dobry 

8 Mała Ina - poniżej Sądowa umiarkowany bd zły 

9 Mała Ina - ujście do Iny (m. Witkowo) dobry bd dobry 

10 Krąpiel - ujście do Iny dobry bd dobry 

11 Krępa - ujście do Kąpieli umiarkowany dobry zły 

12 Pęzinka - ujście do kąpieli umiarkowany bd zły 

13 Wiśniówka - ujście do Iny umiarkowany bd zły 

*/
bd – brak danych 

 

2.6 Charakterystyka hydrogeologiczna 

 

Obszar bilansowy Iny – SZ08 (numeracja zgodna z wytycznymi dla warstw shp do 

opracowania Planów Gospodarowania Wodami, w starszym podziale PSH nr S-VI, 

rys. 2.6.3.1.1) administracyjnie położony jest w województwie zachodniopomorskim, 

w przeważającej części w obrębie 3 powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego oraz 

choszczeńskiego. Nieznaczna część zlewni zahacza o powiaty drawski, łobeski pyrzycki oraz 

miasto Szczecin. W obrębie zlewni znajduje się też fragment powiatu strzelecko-

drezdeneckiego, jednakże nie obejmuje on żadnych cieków, miast ani użytkowników wód, 

stąd nie ma on istotnego znaczenia w bilansie. 

 

2.6.1. Położenie  

 

Pod względem fizycznogeograficznym [Kondracki 2002] zlewnia bilansowa Iny 

znajduje się w  obrębie 3  makroregionów: 
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• 313.2-3 Pobrzeże Szczecińskie 

o 313.24 Dolina Dolnej Odry 

o 313.25 Równina Goleniowska 

o 313.31 Równina Pyrzycko-Stargardzka 

o 313.32 Równina Nowogardzka 

• 314.4 Pobrzeże Zachodniopomorskie 

o 314.42 Pojezierze Choszczeńskie 

o 314.43 Pojezierze Ińskie 

• 314.6 Pobrzeże Południowopomorskie 

o 314.61 Równina Gorzowska 

o 314.62 Pojezierze Dobiegniewskie 

o 314.63 Równina Drawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.6.1 Mapa zlewni bilansowej Iny na tle podziału fizyczno – geograficznego wg 

Kondrackiego 

 

Morfologia obszaru została ukształtowana w okresie zlodowaceń północnopolskich, 

głównie fazy pomorskiej. W holocenie, w wyniku procesów wietrzeniowych, denudacyjnych 

i działalności człowieka, została jeszcze nieznacznie przekształcona. 
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Teren ma charakter pagórkowaty lub równinny, przecięty doliną Iny. Charakteryzuje 

się wysoką jeziornością w  pasie pojezierzy. Najwyższe wzniesienia tworzą Wzgórza Bukowe 

(do wysokości 148 m n. p.m.), najniżej położone tereny znajdują się w rejonie dolin 

rzecznych i w pasie przy Zalewie Szczecińskim (rzędna poniżej 20 m n.p.m.). 

Występują tu liczne formy morfologiczne pochodzenia lodowcowego (moreny, 

równiny sandrowe, rynny subglacjalne, ozy, kemy), eolicznego (wydmy) jak i młodsze – 

denudacyjne, rzeczne i antropogeniczne. 

 

2.6.2 Budowa geologiczna 

 

Pod względem geologiczno – strukturalnym obszar bilansowy znajduje się w  obrębie 

niecki szczecińskiej oraz bloku Gorzowa – jednostek rozdzielonych strefą dyslokacyjną 

Pyrzyce - Krzyż. W bezpośrednim podłożu kenozoiku występuje miąższy, dochodzący do 650 

m, kompleks utworów kredy górnej reprezentowany przez margle, kredę piszącą, opoki, gezy, 

wapienie i wapienie margliste. Strop powierzchni mezozoicznej jest urozmaicony, występuje 

na głębokościach od ok. 70 m w części północnej do 300 m na południu. 

Utwory paleogenu i neogenu występują niemal na całym obszarze i są reprezentowane 

głównie przez osady morskie oligocenu oraz lądowo – jeziorne osady miocenu. Ich łączna 

miąższość  jest bardzo zróżnicowana i wynosi od kilku do ponad 100 metrów. Oligocen 

reprezentowany jest przez mułowce, iłowce, iły, mułki z przewarstwieniami piasków 

kwarcowo-glaukonitowych. Osady miocenu zbudowane są z drobnoziarnistych piasków 

kwarcowych silnie zasilonych, z domieszką glaukonitu oraz przewarstwienia osadów 

mułkowo - ilastych z wkładkami węgla brunatnego. 

Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej jest bardzo zróżnicowana, a deniwelacje 

dochodzą do 270 metrów. Pierwotnie rzeźba miała większy związek ze strukturami głębszego 

podłoża. W czasie zlodowaceń osady te uległy przekształceniu wskutek intensywnych 

procesów erozyjnych, denudacyjnych i glacitektonicznych. 

Utwory czwartorzędowe zalegają na osadach trzeciorzędowych, a jedynie w rejonach 

wyniesień antyklinalnych (rejon Szczecina i Choszczna) na utworach kredy górnej. W profilu 

osadów czwartorzędowych wydziela się osady trzech okresów glacjalnych i interglacjałów 

oraz utwory postglacjalne i holoceńskie. Miąższość utworów czwartorzędu wynosi średnio 

około 70 - 80 m, największe miąższości ok. 200 m. Osady te stanowią bardzo złożony, 

wielopoziomowy system warstw glacjalnych (glin) i wodnolodowcowych (piasków 

i żwirów), zastoiskowych i rzecznych, porozcinany w przypadku starszych formacji siecią 
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kopalnych dolin, zaś w strefie przypowierzchniowej siecią dolin odpływu wód lodowcowych 

i współczesnych dolin rzecznych wypełnionych utworami piaszczysto-żwirowymi 

i zastoiskowymi: torfami. 

 

2.6.3. Hydrogeologia  

2.6.3.1. System wodonośny i układ krążenia wód 

 

 Obszar bilansowy SZ08 obejmuje zlewnię Iny z fragmentem terenu bezpośredniej 

zlewni Odry, o powierzchni 2 329,4 km
2
. Granicę obszaru wyznaczają wododziały 

oddzielające go od obszarów bilansowych: Gowienicy (SZ09), Regi i przyległego 

Przymorza(SZ12), Płoni (SZ07), Lewobrzeżnej zlewni Dolnej Odry (SZ10), Międzyodrza-

Zalewu Szczecińskiego – wysp Wolin i Uznam (SZ02) oraz obszarów: Drawy (PO17) 

i Noteci PradolinyToruńsko- Eberswaldzkiej (PO15) przynależnych do regionu wodnego 

Warty (RZGW Poznań). Od zachodu obszar zamyka terasa zalewowa i koryto Odry. 

 

 

 

Rys. 2.6.3.1.1 Mapa rejonów bilansowych znajdujących się w sąsiedztwie rejonu bilansowego 

Iny 
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Przepływ rzeki jest kontrolowany w 13 przekrojach wodowskazowych, z czego do 

obliczeń bilansu ilościowego wód podziemnych wykorzystano 5 (tab. 2.6.3.1): 

 

Tabela 2.6.3.1 Zestawienie wodowskazów wykorzystanych w obliczeniach bilansowych wód 

podziemnych 

Zlewnia bilansowa Wodowskaz 

A-1 Stargard Szczeciński I 

A-2 Gogolewo 

A-3 Morzyca 

Stargard Szczeciński II 
A-4 

Goleniów 

 

W hydrogeologicznym podziale regionalnym Polski wg B.Paczyńskiego zlewnia 

bilansowa Iny leży w  obrębie regionu pomorskiego. 

W obszarze bilansowym Iny piętra wodonośne występują w utworach kenozoicznych 

i w stropie mezozoiku do głębokości ok. 100 m w pasie pobrzeża i głębiej do 200 m 

w obszarze wysoczyznowym i pasie pojeziernym. Czwartorzędowe piętro wodonośne pełni tu 

rolę głównego użytkowego piętra wodonośnego. Piętra neogenu i paleogenu tylko lokalnie 

mają charakter użytkowy, natomiast piętro kredowe jest bardzo słabo rozpoznane. 

 

Piętro czwartorzędowe występuje na całym omawianym obszarze. Wykształcone jest 

w formie piasków i żwirów pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego lub rzecznego 

o zmiennej litologii, miąższości i rozprzestrzenieniu. Charakteryzuje się wielowarstwowym 

układem poziomów wodonośnych, poprzedzielanych warstwami utworów słabo 

przepuszczalnych. Poszczególne warstwy charakteryzuje brak ciągłości w sposobie ich 

zalegania, a zaburzenia glacitektoniczne i urozmaicona morfologia podłoża powodują, że 

układ hydrostrukturalny jest złożony.  

W obrębie czwartorzędowego piętra wyróżniono następujące poziomy wodonośne: 

gruntowy, międzyglinowy górny, międzyglinowy dolny i podglinowy. W profilu nie zawsze 

pojawiają się wszystkie poziomy. 

Poziom gruntowy występuje powszechnie w obrębie struktur dolin rzecznych, 

sandrów, lokalnie ozów, kemów i moren czołowych ostatniego zlodowacenia. Warstwa 

wodonośna ma charakter swobodny lub słabo naporowy. Występuje na głębokościach 0,2 – 

5,0 m p.p.t. w rejonie Szczecina do 1,0 – 25,0 m p.p.t. w obszarach wysoczyznowych. 

Warstwę wodonośną budują piaski drobno i średnioziarniste, lokalnie żwiry i piaski ze 
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żwirem. Współczynniki filtracji są zróżnicowane i wahają się w przedziale 5-50 m/d. 

Przewodność poziomu również jest zmienna i wynosi od 50-700 m2/d. Poziom jest słabo 

izolowany a przez to narażony na zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Poziomy międzyglinowe tworzą osady piaszczysto–żwirowe zalegające pomiędzy 

glinami zlodowaceń północnopolskich i środkowopolskich w obrębie wysoczyzn. Warstwy 

mają charakter swobodny, słabo naporowy (poziom górny) i naporowy (poziom środkowy). 

Warstwy mają zróżnicowane wykształcenie, co skutkuje dużą zmiennością parametrów 

hydrogeologicznych. Współczynnik filtracji waha się w przedziale 1,5 – 70 m/d, 

wodoprzewodność od 50-1500 m2/d, głównie 100-300 m2/d. Górny poziom międzyglinowy 

nierzadko pozostaje w  kontakcie hydraulicznym z poziomem gruntowym. 

Poziom podglinowy występuje najczęściej lokalnie w zagłębieniach powierzchni 

podczwartorzędowej. Jest to poziom wód naporowych zasilanych poprzez przesączanie się 

wód z nadległych poziomów czwartorzędowych. 

Piętra neogenu i paleogenu (trzeciorzędowe) związane są z piaszczystymi zespołami 

warstw poziomu mioceńskiego i oligoceńskiego; Występują w przedziale głębokości 60 – 90 

m lokalnie głębiej do. 150 m Ich miąższość jest zmienna i wynosi od kilku do ponad 50 m. 

Warstwy te charakteryzują się napiętym zwierciadłem wody. Współczynnik filtracji waha się 

w przedziale 0,5 – 58,7 m/d, wodoprzewodność wynosi od 6,3 do 2430 m2/d i spowodowana 

jest zróżnicowanym wykształceniem i miąższością warstwy wodonośnej. Zwierciadło ma 

charakter naporowy. 

Piętro kredy jest słabo rozpoznane a  wody tego piętra nie są eksploatowane.  

Reprezentatywne przekroje hydrogeologiczne reprezentatywne dla warunków krążenia 

wód podziemnych w zlewni Iny  przedstawiono na rys. 2.6.3.1.2 A, B, C 
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Rys. 2.6.3.1.2 A, B, C  Reprezentatywne przekroje hydrogeologiczne przez zlewnię Iny [za 

arkuszami Mapy hydrogeologicznej Polski nr 268, 308,  PIG] 

 

2.6.4. Odnawialność i dynamika odpływu podziemnego 

 

Warunki hydrogeologiczne układów krążenia wód podziemnych w zlewni Iny 

sprzyjają zmienności czasowej odpływu podziemnego do koryt rzecznych. Kształtowana jest 

ona z jednej strony sekwencjami lat hydrologicznych o niskich i wysokich opadach 

skutecznych (tworzących infiltrację do wód podziemnych), zaś z drugiej strony – warunkami 

hydrogeologicznymi zlewni Iny, wykazującymi zróżnicowany kontakt Iny i jej dopływów 

z poziomami wodonośnymi o regionalnym rozprzestrzenieniu. 

 

Związek stanów retencji i odpływu podziemnego zlewni 

Badania związku stanu retencji wód podziemnych i przepływu rzeki pochodzącego 

z zasilania podziemnego zlewni bilansowej Iny zostały przeprowadzone w rejonach wodno-
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gospodarczych dla okresu lat 1997-2009 na podstawie danych z otworów obserwacyjno – 

pomiarowych sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych prowadzonego przez 

Państwową Służbę Hydrogeologiczną. 

 

Tabela 2.6.4.1 Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych w  rejonie bilansowym 

zlewni Iny 

 

Numer 
punktu 
SOH 

Numer 
punktu 
MONB
ADA 

Numer 
punktu 
CBDH 

Charakter 
punktu 

Rodzaj 
otworu 

Rzę
dna 
tere
nu 
[m 
n.p.
m.] 

Rok 
budo
wy 

Rok 
rozpoc
zęcia 
obserw
acji 

Powiat 
Miejscowo
ść 

Nazwa 
SOH 

Nazwa 
MONBAD
A 

II/432/
2 

297 
22900
84 

Zwierciadło 
napięte 

piezom
etr 

20.9
1 

1983 1987 
Stargardz
ki 

Rogowo 
Rogowo 
(432a) 

Rogowo – 
2 

II/432/
3 

296  
Zwierciadło 
napięte 

piezom
etr 

20.9
1 

1983 1987 
Stargardz
ki 

Rogowo 
Rogowo 
(432b) 

Rogowo – 
1 

II/441/
1 

298 
26900
30 

Zwierciadło 
napięte 

st. 
wierco
na 

62.0
9 

1974 1980 
Choszcze
ński 

Wardyń Wardyń 
Choszczn
o-Wardyń 

II/427/
1 

295 
23100
07 

Zwierciadło 
napięte 

st. 
wierco
na 

82.4 1960 1980 
Stargardz
ki 

Dobrzany 
Dobrzan
y 

Dobrzany 

II/1022
/1 

785 
19101
09 

Zwierciadło 
napięte 

st. 
wierco
na 

30 1987 1997 
Goleniows
ki 

Żółwia 
Błoć 

Żółwia 
Błoć 

Żółwia 
Błoć 

II/1035
/1 

786 
19201
05 

Zwierciadło 
napięte 

st. 
wierco
na 

70 1987 1997 
Stargardz
ki 

Kania Kania Kania 

 

Odpływ podziemny jest scharakteryzowany wartościami średnimi rocznymi (lata 

hydrologiczne) oraz  średnimi sezonowymi (półrocza zimowego XI-IV i letniego V-X) z lat 

1990-2009, obliczonymi dla przekroju wodowskazowego Iny w Goleniowie i Stargardzie 

Szczecińskim, Krąpieli w Gogolewie oraz Małej Iny w Morzycy. 

Dynamika stanów retencji wód podziemnych jest scharakteryzowana wartościami 

średnimi rocznymi (lata hydrologiczne) oraz  średnimi sezonowymi (półrocza zimowego XI-

IV i letniego V-X) z lat 1997-2009, wyznaczonymi na podstawie obserwacji w posterunkach 

wód podziemnych PSH uznanych za reprezentatywne dla warunków hydrogeologicznych 

zlewni. 

W związku z tym, że okres, dla którego prowadzono korelację odpływu podziemnego 

i stanu retencji, jest bardzo krótki, identyfikację składników bilansu hydrogeologicznego 

dolinnych stref drenażowych i obszarów zasilania  zlewni Iny w okresach wieloleci 

charakterystycznych przeprowadzono metodami hydrologicznymi, zgodnie z metodyką [PIG, 

2007]. 
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Poniżej przedstawiono dane wejściowe i wykres krzywej korelacji odpływu dla 

poszczególnych rejonów wodno-gospodarczych. 

 

A1 - GÓRNA INA 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała istotną korelację dla uśrednionych danych obserwacyjnych z 2 posterunków wód 

podziemnych: Wardyń i Dobrzany. 

 

Tabela 2.6.4.2 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Iny po przekrój wodowskazowy IMGW w Stargardzie 

Szczecińskim (wyrażonych w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego 

w okresie 1997-2009). 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) Iny 
w Stargardzie Szczecińskim 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych średni dla 
posterunków PIG - PIB 
Dobrzany i Wardyń Rok 

hydrologiczny 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe 
(XI-IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-
X) 

1997 8,0 5,0 6,5 597 615 606 

1998 8,1 4,0 6,1 600 609 604 

1999 13,0 4,8 8,9 573 598 586 

2000 9,6 3,9 6,7 588 616 602 

2001 8,8 5,6 7,2 596 598 597 

2002 16,3 4,0 10,1 572 605 588 

2003 7,9 2,4 5,2 590 635 613 

2004 6,5 2,5 4,5 606 626 616 

2005 7,9 3,3 5,6 588 635 611 

2006 5,3 1,9 3,6 610 661 636 

2007 8,3 6,2 7,3 606 608 607 

2008 11,1 3,3 7,2 576 634 605 

2009 8,6 3,8 6,2 590 617 604 

Średnia 9,2 3,9 6,6 591,7 619,8 605,8 

MIN 5,3 1,9 3,6 571,8 598,3 585,7 

MAX 16,3 6,2 10,1 610,0 661,2 635,6 

MAX/MIN 3,05 3,35 2,81    

 

 

 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni rzeki Iny 

 

47 

 

 

Rys. 2.6.4.1 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Iny po Stargard Szczeciński 

 

A2 – KRĄPIEL 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała pewną korelację dla danych obserwacyjnych z posterunku wód podziemnych Kania. 
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Tabela 2.6.4.3 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Krąpieli po przekrój w Stargardzie Szczecińskim 

(wyrażonych w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) 
Krąpieli w Stargardzie Szczecińskim 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych dla posterunku PIG - 
PIB Kania 

Rok 
hydrologicz
ny Półrocze 

zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-X) 

Rok (XI-
X) 

1997 1,87 2,37 2,1 109 139 124 

1998 2,11 3,10 2,6 126 153 140 

1999 3,40 5,17 4,3 102 123 113 

2000 2,86 4,67 3,8 105 127 116 

2001 2,13 3,01 2,6 113 130 121 

2002 3,97 6,73 5,4 87 138 112 

2003 1,64 2,82 2,2 142 179 160 

2004 1,63 2,38 2,0 157 160 158 

2005 1,96 2,75 2,4 138 151 144 

2006 1,00 1,54 1,3 157 177 167 

2007 2,31 3,28 2,8 142 111 127 

2008 2,41 4,04 3,2 78 143 110 

2009 1,60 2,51 2,1 127 152 139 

Średnia 2,2 3,4 2,8 121,7 144,8 133,2 

MIN 1,0 1,5 1,3 77,5 110,9 110,3 

MAX 4,0 6,7 5,4 157,0 179,4 167,2 

MAX/MIN 3,98 4,37 4,22    
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Rys. 2.6.4.2 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Krąpieli po Stargard Szczeciński 

 

A3 – Mała Ina 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała pewną korelację dla uśrednionych danych obserwacyjnych z 3 posterunków wód 

podziemnych: Kania, Wardyń i Dobrzany. 
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Tabela 2.6.4.4 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Małej Iny po przekrój ujściowy (wyrażonych 

w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) Iny w 
przekroju ujściowym 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych średni dla 
posterunków PIG - PIB  Żółwia Błoć  

Rok 
hydrologicz
ny Półrocze 

zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-X) 

Rok (XI-
X) 

1997 1,02 0,40 0,7 434 456 445 

1998 1,29 0,48 0,9 442 457 449 

1999 1,62 0,45 1,0 416 440 428 

2000 1,09 0,38 0,7 427 453 440 

2001 1,29 0,67 1,0 435 442 439 

2002 1,91 0,38 1,1 410 449 430 

2003 1,16 0,20 0,7 441 483 462 

2004 0,78 0,27 0,5 456 471 463 

2005 1,10 0,65 0,9 438 473 456 

2006 0,84 0,23 0,5 459 500 479 

2007 1,29 0,60 0,9 451 442 447 

2008 1,19 0,20 0,7 410 470 440 

2009 0,95 0,20 0,6 436 462 449 

Średnia 1,2 0,4 0,8 435,0 461,5 448,2 

MIN 0,8 0,2 0,5 410,0 440,0 428,0 

MAX 1,9 0,7 1,1 459,0 499,9 479,5 

MAX/MIN 2,46 3,41 2,20    
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Rys. 2.6.4.3 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Małej Inypo przekrój ujściowy 

 

A4 –Ina od Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

Analiza krzywych związku stanów retencji i odpływu podziemnego, uzyskanych dla 

poszczególnych posterunków wód podziemnych w zlewni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

wykazała niewielką korelację dla danych obserwacyjnych z posterunków wód podziemnych. 

Najlepszą korelację uzyskano z danymi z posterunku Żółwia Błoć. 
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Tabela 2.6.4.5 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Iny po przekrój ujściowy (wyrażonych w wartościach 

średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 
 

Odpływ podziemny Qg (SMNQ) Małej 
Iny w przekroju ujściowym 

Stan retencji H [cm] wód 
podziemnych średni dla 
posterunków PIG - PIB  Żółwia Błoć 

Rok 
hydrologicz
ny Półrocze 

zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-
X) 

Rok (XI-X) 
Półrocze 
zimowe (XI-
IV) 

Półrocze 
letnie (V-X) 

Rok (XI-
X) 

1997 6,98 8,41 7,7 209 217,1 213 

1998 11,48 9,22 10,3 222 206,5 214 

1999 13,64 9,57 11,6 215 228,5 222 

2000 13,07 10,04 11,6 228 243,9 236 

2001 10,22 8,75 9,5 283 286,6 285 

2002 15,92 10,45 13,2 236 264,5 250 

2003 8,70 9,93 9,3 288 331,7 310 

2004 11,09 2,96 7,0 326 334,2 330 

2005 4,37 2,91 3,6 317 302,0 310 

2006 3,78 2,82 3,3 320 323,7 322 

2007 3,37 3,03 3,2 307 280,3 293 

2008 4,29 1,91 3,1 243 261,7 252 

2009 4,19 1,63 2,9 273 285,6 279 

Średnia 8,5 6,3 7,4 266,7 274,3 270,5 

MIN 3,4 1,6 2,9 208,7 206,5 212,9 

MAX 15,9 10,4 13,2 325,8 334,2 330,0 

MAX/MIN 4,73 6,42 4,54    
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Rys. 2.6.4.4 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Iny od Stargardu Szczecińskiego po przekrój ujściowy 

 

2.6.5 Monitoring ilościowy i chemiczny wraz z wynikami 

 

 Monitoring wód podziemnych, zgodnie z rozporządzeniem w  sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód podziemnych, prowadzi się w sposób 

umożliwiający ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych oraz ustalenie czasowej 

i przestrzennej zmienności elementów fizykochemicznych i ilościowych. 

 Na obszarze zlewni bilansowej Iny, sieć monitoringu wód podziemnych (stan na XI 

2009, zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Odry) składa się z 6 punktów 

należących do sieci monitoringu stanu ilościowego JCWPd oraz monitoringu stanu 

chemicznego JCWPd, w  tym: 
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Tabela 2.6.5.1 Wykaz posterunków monitoringu wód podziemnych 

 

Numer 
punktu 
SOH 

Numer 
punktu 
MONBA
DA 

Numer 
punktu 
CBDH 

Charakter 
punktu 

Rodzaj 
otworu 

Nazwa SOH 
Nazwa 
MONBADA 

Typ 
monitoringu 

II/432/2 297 2290084 Zw. napięte piezometr 
Rogowo 
(432a) 

Rogowo – 2 D/I 

II/432/3 296  Zw. napięte piezometr 
Rogowo 
(432b) 

Rogowo – 1 D/I 

II/441/1 298 2690030 Zw. napięte 
st. 
wiercona 

Wardyń 
Choszczno-
Wardyń 

D/I 

II/427/1 295 2310007 Zw. napięte 
st. 
wiercona 

Dobrzany Dobrzany D/I 

II/1022/1 785 1910109 Zw. napięte 
st. 
wiercona 

Żółwia Błoć Żółwia Błoć D/I 

II/1035/1 786 1920105 Zw. napięte 
st. 
wiercona 

Kania Kania D/I 

 

Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego JCWPd ma za zadanie uzupełnienie 

i sprawdzenie procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających z  działalności człowieka 

oraz dokonanie oceny długoterminowych zmian wynikających zarówno z  warunków 

naturalnych, jak również oddziaływań wynikających z  działalności człowieka. 

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest z częstotliwością  

• Najmniej co 3  lata – dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym  

• Najmniej co 6  lat – dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym 

 

Monitoring stanu ilościowego JCWPd  określa stopień wpływu poboru wód na wielkość 

zasobów JCWPd, położenie zwierciadła wód podziemnych, kształtowanie się składu 

chemicznego, stan ekosystemów wód powierzchniowych i ladowych bezpośrednio zależnych 

od wod podziemnych. 

Zakres monitoringu stanu ilościowego obejmuje pomiary zwierciadła wód podziemnych 

oraz określenie dostępnych zasobów wód podziemnych i rzeczywistego poboru wód 

podziemnych w  odniesieniu do każdej jednolitej części wód podziemnych. 

Monitoring stanu ilościowego prowadzi się z  częstotliwością: 

• Raz w  tygodniu – dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym 

• Raz w  miesiącu – dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym 

W ramach monitoringu diagnostycznego 2010 r. na obszarze JCWPd nr 7 

odpowiadającemu rejonowi bilansowemu Iny opróbowano 6  punktów badawczych. 

5 punktów ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny, gdzie głębokość do stropu wynosi od 
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10 do 38 m. Jeden punkt ujmuje mioceński poziom wodonośny. Wszystkie charakteryzują się 

zwierciadłem napiętym. 

Wartości stężeń poszczególnych jonów w  żadnym punkcie nie przekroczyły wartości 

progowej klasy III. Ocena stanu chemicznego JCWPd jest dobra (z  wysoką wiarygodnością). 

Zgodnie z opracowaniem „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w  latach 2009-2011 – 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, 2011], stan ilościowy wód podziemnych na obszarze zlewni bilansowej Iny został 

określony jako dobry. Ocena ogólna nie dotyczy wydzielonej subczęści  w odcinku 

ujściowym Iny. Spowodowane jest to współwystępowaniem w  tym miejscu ekosystemów 

lądowych zagrożonych odwodnieniami spowodowanymi melioracją i obniżeniem 

najpłytszego poziomu wód podziemnych wywołanego melioracjami. 
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3. Opis struktury bazy danych przestrzennych 

 

Baza danych przestrzennych odnosi się do obszaru opracowania, tj. zlewni rzeki Iny. 

W opracowaniu numerycznych danych przestrzennych wykorzystano technologię GIS 

(Geographical Information Systems). Korzystając z aplikacji ArcGIS wykonano przestrzenne 

reprezentacje lokalizacji poszczególnych elementów. Warstwy zredagowano w układzie 

odwzorowania dla Polski - Polskim Układzie Współrzędnych Geograficznych „1992” 

(zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2000 w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych). System wykorzystuje układ odniesienia ETRS 89 

(elipsoida GRS 80) lokalny dla Europy, dzięki któremu różnice z WGS 84 nie przekraczają 

0,5 m [Urbański, 2008]. Układ 1992 został zaprojektowany do opracowań topograficznych. 

opiera się na odwzorowaniu Gaussa-Krügera z południkiem środkowym 19°E. Pas 

o szerokości 10 stopni, tworzony jest przez jeden układ współrzędnych i obejmuje cały kraj. 

Współczynnik skali na południku środkowym wynosi 0,9993, co oznacza, że układ 

wykorzystuje sieczną płaszczyznę walca, a początkowym równoleżnikiem jest równik 

z ujemną rzędną punktu głównego równą -5 300 000,0 m. Ujemna rzędna równika zapewnia 

dodatnie wartości liczbowe na osi y. Natomiast odcięta punktu głównego wynosi 500 000,0 m 

[Urbański, 2008]. Podkładem do tworzenia i aktualizacji danych GIS była Mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski z 2010 r. (MPHP 2010). Przekazana na nośniku elektronicznym 

baza zawierająca warstwy przekazane przez Zamawiającego a także utworzone w wyniku 

realizacji „Bilansu dynamicznego…” w postaci:  

a. Granice administracyjne województwa, powiatów, gmin, 

b. Granice regionu bilansowego Iny oraz sąsiadujących z nim regionów bilansowych 

RZGW Szczecin, 

c. Jednolite części wód powierzchniowych, 

d. Granice zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, 

e. Granice scalonych części wód powierzchniowych, 

f. Granice jednolitych części wód podziemnych, 

g. Przekroje bilansowe, 

h. Granice rejonów i podrejonów wodno-gospodarczych przyjętych do sporządzenia 

bilansu wód podziemnych, 

i. Punkty monitoringu wód podziemnych, 

j. Przekroje wodowskazowe, 
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k. Punkty monitoringu jakości wód, 

l. Ujęcia wód powierzchniowych uwzględnione w bilansie wód powierzchniowych 

zlewni Iny, 

m. Punkty zrzutu zanieczyszczeń uwzględnione w bilansie wód powierzchniowych 

zlewni Iny, 

n. Ujęcia wód podziemnych uwzględnione w bilansie wód podziemnych regionu Iny, 

o. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w rejonach i podrejonach wodno-

gospodarczych przyjętych do sporządzania bilansu wód podziemnych, 

p. Stopień wykorzystania i rezerwy wód podziemnych w rejonach i podrejonach wodno-

gospodarczych przyjętych do sporządzania bilansu wód podziemnych’ 

q. Granice administracyjne województwa, powiatów, gmin w obrębie zlewni rzeki Iny, 

r. Granice regionu bilansowego Iny oraz sąsiadujących z nim regionów bilansowych 

RZGW Szczecin w obrębie zlewni rzeki Iny, 

s. Jednolite części wód powierzchniowych w obrębie zlewni rzeki Iny, 

t. Granice zlewni jednolitych części wód powierzchniowych w obrębie zlewni rzeki Iny, 

u. Granice scalonych części wód powierzchniowych w obrębie zlewni rzeki Iny, 

v. Przekroje bilansowe –osobne warstwy z przekrojami wodowskazowymi, punktami 

monitoringu jakości wód, ujęciami wód powierzchniowych uwzględnionymi 

w bilansie wód powierzchniowych zlewni Iny, punktami zrzutu zanieczyszczeń 

uwzględnionymi w bilansie wód powierzchniowych zlewni Iny i MEW; 
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4. Użytkownicy zlewni rzeki Iny 

 

Pod względem użytkowania terenu ponad połowę dorzecza Iny stanowią obszary 

rolnicze (ok. 72%) z przewagą intensywnej gospodarki rolnej. Szczególne nasilenie rolnictwa 

wynikające z bardzo wysokiej jakości gleb występuje w powiatach Pyrzyce, Stargard 

Szczeciński oraz Choszczno. W regionie funkcjonuje kilka bardzo dużych gospodarstw 

rolnych, nastawionych na bardzo intensywną produkcję, tak roślinną, jak i zwierzęcą. Około 

25% zlewni rzeki Iny to obszary leśne. Pozostała część dorzecza to obszary zurbanizowane 

(niecałe 3%), w tym trzy duże ośrodki miejskie - Stargard Szczeciński, Goleniów oraz 

Choszczno. Ze względu na lokalizację w pobliżu Szczecina, zlewnia Iny poddana jest silnej 

presji związanej z zabudową miejską (osiedla domków jednorodzinnych), co w istotny sposób 

powoduje wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych i odprowadzanie wód opadowych 

w sposób nienaturalnie przyspieszony (rys. 4.1). 

Dodatkową presją na rzece Inie było utrzymywanie żeglowności na 57 kilometrach jej 

dolnego biegu. Ze względu na utrzymanie odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych 

umożliwiającego żeglowność poza regulacją samego koryta rzeki głównej, wprowadzono 

zabudowę hydrotechniczną. Większość dopływów, od małych, niosących średnio kilkaset 

litrów na sekundę, po te większe, została zabudowana poprzecznymi progami. Najpierw 

zabezpieczały one zaopatrzenie młynów w wodę, które następnie w wielu przypadkach 

przekształcone zostały w małe elektrownie wodne. W sumie w całym dorzeczu tej rzeki 

istnieją 33 progi, w różnym stopniu przecinające ciągłość cieków. Jest 7 czynnych małych 

elektrowni wodnych (MEW), kilka punktów hodowli ryb oraz kilkanaście jazów piętrzących 

wodę na potrzeby rolnictwa.  
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Rys. 4.1 Użytkowanie zlewni Iny 

 

4.1. Użytkownicy wód powierzchniowych 

 

Analizę użytkowników wód powierzchniowych dokonano na podstawie 

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów, dotyczących użytkowników zasobów wód 

powierzchniowych zlewni Iny, w postaci warstw (ujęcia wód powierzchniowych 
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uwzględnione w bilansie wód powierzchniowych zlewni Iny oraz punkty zrzutu do wód 

powierzchniowych uwzględnione w bilansie wód powierzchniowych zlewni Iny) i tabel 

*.exe. Wstępne (przekazane do akceptacji Zamawiającemu i zaakceptowane przez 

Zamawiającego, po naniesieniu przez Wykonawcę stosownych poprawek) zestawienie 

użytkowników wód powierzchniowych wraz z lokalizacją na cieku dla zlewni rzeki Iny (tj. 

dla cieku głównego i cieków kontrolowanych i niekontrolowanych) przedstawiono w tabelach 

zamieszczonych w załączniku (załącznik tabele 4.1.7-4.1.13). Następnie powyższe tabele 

poddano weryfikacji (gdyż wersja zestawień przekazana przez Zamawiającego zawierała np. 

wśród użytkowników zrzutów do wód powierzchniowych użytkowników nieczynnych, bądź 

odprowadzających wody do ziemi, bądź odprowadzający wody do rowów lub dopływów do 

cieków nie należących do zlewni Iny, uwzględniono nowe dane hydrograficzne, wynikające z 

zastosowania MPHP 2010, itp.). Kolejnym krokiem było stworzenie ostatecznych zestawień 

użytkowników wód dla następujących rzek: Ina, Mała Ina, Krąpiel, Reczyca, Krępa, 

Dołżnica, Pęzinka (tabele 4.1.2 i 4.1.3). Dla obiektów znajdujących swoje miejsca w 

zestawieniach określono kod obiektu i kilometraż. Zdefiniowano także wielkości poborów i 

zrzutów, które powinny zostać uwzględnione w procesie bilansowania dynamicznego. Dane 

miesięcznych wartości poborów podano w tabeli 4.1.5, dekadowych zaś w tabeli 4.1.14. Dane 

miesięcznych wartości zrzutów podano w tabeli 4.1.6, dekadowych zaś w tabeli 4.1.15. 

Biorąc pod uwagę poszczególnie zlewnie wymienione powyżej istnieje duże 

zróżnicowanie intensywności korzystania z zasobów wód powierzchniowych. Liczba 

użytkowników wód w poszczególnych podzlewniach jest zmienna. Najniższa jest w zlewni 

Dołżnica (w której nie ma użytkowników) i w zlewni Reczyca (1/pobór i 1/zrzut) a najwyższa 

30 szt. (21/pobory i 9/zrzuty) zlokalizowano w zlewni Iny (zlewni bezpośredniej).  

 

Tabela 4.1.1 Użytkownicy w zlewni Iny 

 

  INA  
MAŁA 
INA 

KRĄPIEL RECZYCA KRĘPA PĘZINKA razem 

MEW 1 1 3 1 1 0 7 

Pobory z wód powierzchniowych 

Staw 12 1 1 1 5 1 21 

Nawodnienia 7 1 6 0 0 0 14 

Przemysłowe 1 1 0 0 0 0 2 

Inne 1 0 0 0 0 0 1 

Zrzuty do wód powierzchniowych 

Oczysz. ścieków 6 9 6 1 1 3 26 

Pozostałe 3 4 0 0 0 0 7 
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Zestawienie liczby użytkowników przedstawiono w tabeli 4.1.1 i rys. 4.1.1 - 4.1.3. 

Podstawowymi użytkownikami w zlewni Iny są stawy rybne (na ich potrzeby pobierane jest 

54% wód) oraz nawodnienia (38% całkowitych poborów wody) (rys. 4.1.1). Najwięcej 

poborów do stawów zlokalizowanych jest w zlewni bezpośredniej Iny (12 szt. co stanowi 

57% poborów w zlewni bezpośredniej Iny) i w zlewni Krępy (5 szt. co stanowi 100% 

poborów w tej podzlewni). Najwięcej poborów na potrzeby nawodnień upraw rolniczych 

zlokalizowanych jest w zlewni Iny (7 szt. co stanowi 33% poborów w tej podzlewni) 

i Krąpieli (6 szt. co stanowi 86% poborów w tej podzlewni). Pojedyncze punkty poboru wód 

na potrzeby przemysłu występują w zlewni Iny (pobór na potrzeby wojska co stanowi 5% 

poboru w tej podzlewni) i Małej Iny (pobór na potrzeby cukrowni co stanowi 33% poboru 

w tej podzlewni).  

 

21
54%

15
38%

2
5%

1
3%

Pobory

Staw

N aw odnien ia
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Rys. 4.1.1 Rozkład procentowy użytkowników (pobory) w zlewni Iny 

 

Pod względem zrzutów do wód powierzchniowych najwięcej tego typu punktów jest 

w zlewniach Małej Iny (13 szt.) i Iny (9 szt.) najmniej w zlewniach Reczyca i Krępa (po 

1 szt.). Są to głównie zrzuty z wiejskich, gminnych i komunalnych oczyszczalni ścieków 

i w całkowitym zrzucie do wód powierzchniowych stanowią one 79% zrzutów (rys. 4.1.2). 

W przypadku zlewni Krąpiel, Reczyca, Krępa i Pęzinka zrzuty są tylko z oczyszczalni 

ścieków stąd stanowią one 100% zrzutów w tych podzlewniach. Pozostałe zrzuty do wód 

powierzchniowych w zlewni Iny (co stanowi 33% zrzutów w tej podzlewni pochodzi 

z 3 zakładów - tab. 4.1.3), zaś w przypadku Małej Iny z 4 zakładów m.in. cukrowni, gorzelni 

(co stanowi 31% zrzutów w tej podzlewni). Zrzuty tych 7 zakładów stanowią 21% całkowitej 

wartości zrzutów do wód powierzchniowych (rys. 4.1.2).  
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Rys. 4.1.2 Rozkład procentowy użytkowników (zrzuty) w zlewni Iny 

 

Pod względem lokalizacji na omawianych ciekach Małych Elektrowni Wodnych 

(MEW) ich największa liczba jest na rzece Krąpiel (3 szt.) a na Dołżnicy i Pęzince nie 

występują wcale (tab. 4.1.1 i 4.1.4).  
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Rys. 4.1.3 Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników wód powierzchniowych w zlewni Iny 
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Tabela 4.1.2 Zestawienie użytkowników - pobory z wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny 

 
  

INA 
Nazwa użytkownika 

kod 
obiektu 

km 

Staw Irena latosiewicz, m. Ciemnik 803096 120.9 

Staw Jadwiga i Jerzy Galaś, m. Bytowo 803013 111.16 

Staw Jadwiga i Jerzy Galaś, m. Bytowo 803063 111.16 

Staw Wojtuszko Adam, m. Recz-Rybaki 803091 102.03 

Staw Wojtuszko Adam, m. Recz-Rybaki 803046 102.03 

Staw Basiak Andrzej, m. Recz-Rybaki 803045 102.03 

Staw Owsicki Bogdan, m. Recz-Rybaki 803043 102.03 

Staw Andrzej Kliz, m. Recz 803075 101.63 

Staw Waldemar i Krystyna Siateccy, m. Recz 803077 99.65 

Staw Szczota Ryszard, m. Pomień 803019 93.7 

Staw Urbańczyk Józef - Czernichowscy Jan i Kazimiera, m. Wapnica 803039 89.97 

Staw Nowosad Janina, Henryk, m. Stargard Szczecinski 803055 55.85 

Nawodnienia Haaked Sp. z  o.o., m. Stradzewo 803095 92.54 

Nawodnienia Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, m. Suchań-Piasecznik 803108 83.17 

Nawodnienia Społdzielcza Agrofirma Witkowo, m. Lipka 803107 76.1 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne, m. Żukowo/Krępiel 803057 71.66 

Nawodnienia Społdzielcza Agrofirma Witkowo, m. Żukowo 803106 71.65 

Nawodnienia Pracowniczy Ogród Działkowy im T. Kościuszki, m. Stargard Szczeciński 803033 55.26 

Nawodnienia Mirosław Szprych, m. Kępino 803056 51.48 

Przemysłowe 
Rejonowy Zakład Usługowy Służby Mundurowej przy JW 1755, m. 
Stargard Szczeciński 

803006 57.25 

Inne Trzecia-Świstalski & Synowie SA, m. Goleniów 803099 16.4 

MAŁA INA       

Staw Kazimierz Węsaty, Przysiecki Z, m. Stargard Kluczewo 803058 5.09 

Nawodnienia Pracowniczy Ogród Działkowy "Młynarz", m. Stargard Kluczewo 803053 5.06 

Przemysłowe Cukrownia Kluczewo S.A., m. Stargard Kluczewo 803001 5.17 

KRĄPIEL       

Staw Staw, Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, m. Dzwonowo-Krzywe 803066 30.40 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803071 15.21 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803070 14.60 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803069 13.74 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803065 13.16 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803064 12.78 

Nawodnienia HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803022 11.42 

RECZYCA       

Staw Ryszard Wołoncewicz, m. Suchań 803062 4.60 

KRĘPA       

Staw Janusz Bernat, m. Kozy 803015 21.65 

Staw Janusz Bernat, m. Kozy 803016 21.37 

Staw Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, m. Dzwonowo-Krzywiec 803067 1.07 

Staw Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, m. Dzwonowo-Krzywiec 803068 1.05 

Staw Danuta Rudek, m. Krzywiec 803007   

PĘZINKA       

Staw Gosp. Rybne Karp, m. Bytowo-Pęzinka 803054 26.07 

Nawodnienia Nadleśnictwo Dobrzany, m. Dobrzany 803025 19.07 
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Tabela 4.1.3 Zestawienie użytkowników – zrzuty do wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny 

 

  

INA 
Nazwa użytkownika 

kod 
obiektu 

km 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - SM "Ina" Grabowiec, m. Rybaki 

8380026 105.12 

Oczyszczalnia 
ścieków 

wiej. oczysz. ścieków - Goleniowskie WiK Sp. z o.o., m. 
Komarowo 

8380117 7.82 

Oczyszczalnia 
ścieków kom. oczysz. ścieków - UG Recz, m. Sulibórz 

8380706 109.8 

Oczyszczalnia 
ścieków 

kom. oczysz. ścieków - KZU-H "Komunalnik" Recz, m. Recz, rów 
melioracyjny 

8380023 99.6 

Oczyszczalnia 
ścieków 

kom. oczysz. ścieków - MPGK Stargard Szczeciński, m. Stargard 
Szczeciński 

8380170 54.5 

Oczyszczalnia 
ścieków 

kom. oczysz. ścieków - Goleniowskie WiK Sp. z o.o., m. 
Goleniów 

8380095 13.68 

Inne 
Radiowe Centrum Nadawcze TP S.A., m. Tychowo, jezioro 
Długie 

8380382 64.9 

Inne 
G-TERM ENERGY Sp. z o.o. (dawna Geotermia Stargard), m. 
Stargard Szczeciński 

8380234 53.49 

Inne 
Zakład Produkcyjny "DROBIMEX" SP. z o.o., ul. Kilińskiego, m. 
Goleniów 

8380279 14.86 

MAŁA INA       

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - SM "Mielęcin" Mielęcin, m. Mielęcin 

8380015 51.19 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - SM "Mielęcin" Mielęcin, m. Krzęcin 

8380013 50.03 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - UG Krzęcin, m. Żeńsko 

8380480 48.40 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - SM "Lubiana" Lubiana, m. Lubiana 

8380064 41.30 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - SM "Lubiana" Lubiana, m. Nadarzyn 

8380068 40.45 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów, m. Sądów 

8380183 34.39 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - Agrofirma Witkowo, m. Przewłoki 

8380181 11.96 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów, m. Strzyżno 

8380196 7.07 

Oczyszczalnia 
ścieków 

gminna oczysz. ścieków - WZ Goleniów, rów melioracyjny, m. 
Dolice 

8380093 24.50 

Inne 
Gorzelnia Rolnicza - Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z 
o.o., m. Nadarzyn 

8380070 40.45 

Inne Rolhan Sp. z o.o., rów melioracyjny, m. Sądów 8380180 34.39 

Inne 
Młyn Kluczewo - PZZ-M Szczecin - wylot 1, m. Stargard 
Szczeciński 

8380343 4.90 

Inne Cukrownia Kluczewo S.A., m. Stargard Szczeciński 8380236 4.70 

KRĄPIEL       

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków "PUWIS" Nowogard, m. Ścienno 

8380184 63.60 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - PUWIS Nowogard, m. Chlebowo 

8380718 41.75 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów - wylot Nr 2, m. Pęzino 

8380195 15.53 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów - wylot Nr 1, m. Pęzino 

8380194 15.48 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów, m. Ulikowo 

8380197 11.00 
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Oczyszczalnia 
ścieków kom. oczysz. ścieków - WiK Chociwel, m. Chociwel 

8380168 49.15 

RECZYCA       

Oczyszczalnia 
ścieków kom. oczysz. ścieków, UMiG Suchań, m. Suchań 8380172 3.30 

KRĘPA       

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków SM Sulino, m. Kozy 

8380179 22.50 

PĘZINKA       

Oczyszczalnia 
ścieków kom. oczysz. ścieków - UMiG Dobrzany, m. Dobrzany 

8380169 17.40 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów, m. Golinka 

8380192 7.35 

Oczyszczalnia 
ścieków wiej. oczysz. ścieków - WZ Goleniów, m. Barzkowice 

8380190 6.85 

 

Tabela 4.1.4 Zestawienie użytkowników MEW w zlewni Iny 

 
  

INA 
Nazwa użytkownika 

kod 
obiektu 

km 

MEW Karaczan Mieczysław, przepływowa, jaz 801007 56.8 

MAŁA INA       

MEW Stanisław Zachoszcz, przepływowa, stopień wodny 801001 15.90 

KRĄPIEL       

MEW Andrzej Kotowicz-Gilewski, przepływowa, jaz 801002 36.20 

MEW Jan Sokalski, przepływowa, jaz 801005 34.10 

MEW Dutkiewicz Andrzej, Dutkiewicz Michał, przepływowa, jaz 801003 2.80 

RECZYCA       

MEW Piotr Ćwir, przepływowa, jaz 801012 5.67 

KRĘPA       

MEW Milej Mirosław, przepływowa, jaz 801006 9.95 

 

 Uwzględnione w bilansie wielkości poborów i zrzutów w układzie miesięcznym dla 

poszczególnych użytkowników przedstawiono w tabelach 4.1.5 i 4.1.6 zaś w ujęciu 

dekadowym w załączniku (załącznik tabele 4.1.14 i 4.1.15).  
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Tabela 4.1.5 Tabela poborów wód powierzchniowych w poszczególnych miesiącach [m

3
/s] 

 
kod 

obiektu miesiące 

INA 
km 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

803096 120.9 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 

803013 111.16 0.00000 0.07000 0.07000 0.07000 0.08600 0.01600 0.01600 0.02000 0.02000 0.02000 0.02000 0.01600 

803063 111.16 0.00000 0.03800 0.03800 0.03800 0.04800 0.01000 0.01000 0.01200 0.01200 0.01200 0.01200 0.01000 

803091 102.03 0.00000 0.00000 0.00000 0.00400 0.00440 0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 

803046 102.03 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 

803045 102.03 0.00000 0.00000 0.00000 0.00500 0.00600 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060 

803043 102.03 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02320 0.00180 0.00180 0.00180 0.00180 0.00180 0.00180 0.00180 

803075 101.63 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00440 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020 

803077 99.65 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00050 0.00100 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 

803019 93.7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00600 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 0.00050 

803039 89.97 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00140 0.00150 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 

803055 55.85 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 

803095 92.54 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01300 0.01300 0.01300 0.01300 0.01300 0.00000 0.00000 

803108 83.17 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.00000 0.00000 

803107 76.1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.13000 0.13000 0.13000 0.13000 0.13000 0.00000 0.00000 

803057 71.66 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.08625 0.08625 0.08625 0.08625 0.00000 0.00000 

803106 71.65 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.16000 0.16000 0.16000 0.16000 0.16000 0.00000 0.00000 

803033 55.26 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 

803056 51.48 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 

803006 57.25 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 0.00500 

803099 16.4 b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. 
MAŁA 

INA 
  

                        

803058 5.09 0.03600 0.02700 0.02700 0.02700 0.03688 0.03711 0.00498 0.00551 0.00531 0.00508 0.00489 0.00444 

803053 5.06 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00208 0.00208 0.00208 0.00208 0.00208 0.00208 0.00208 

803001 5.17 0.02740 0.02740 0.00100 0.00100 0.00100 0.01540 0.01540 0.01540 0.01540 0.01540 0.00100 0.02740 

KRĄPIEL                           

803066 30.40 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.69300 0.07500 0.10100 0.11600 0.10700 0.09700 0.08900 0.19500 
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803071 15.21 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 

803070 14.60 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 

803069 13.74 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 

803065 13.16 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 

803064 12.78 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 

803022 11.42 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 0.00510 

RECZYCA                           

803062 4.60 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00510 0.00860 0.00350 0.00350 0.00350 0.00350 0.00350 0.00350 

KRĘPA                           

803015 21.65 0.00000 0.00000 0.00000 0.01400 0.01400 0.01850 0.00450 0.00450 0.00450 0.00450 0.00450 0.00450 

803016 21.37 0.00000 0.00000 0.00000 0.01400 0.01400 0.01850 0.00450 0.00450 0.00450 0.00450 0.00450 0.00450 

803067 1.07 0.00000 0.00000 0.00000 0.25600 0.29100 0.15100 0.09400 0.09900 0.09600 0.09200 0.08100 0.14700 

803068 1.05 0.08600 0.08600 0.08600 0.08600 0.20600 0.20700 0.09400 0.17300 0.09600 0.09200 0.08600 0.07900 

803007   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03000 0.03440 0.00440 0.00440 0.00440 0.00440 0.00440 0.00440 

PĘZINKA                           

803054 26.07 0.00000 0.00000 0.00000 0.11300 0.13400 0.01500 0.08000 0.03100 0.03300 0.03300 0.01300 0.01100 

803025 19.07 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.00000 
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Tabela 4.1.6 Tabela zrzutów do wód powierzchniowych w poszczególnych miesiącach [m
3
/s] 

 

kod 
obiektu miesiące 

INA 
km 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

8380026 105.12 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 

8380117 7.82 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 

8380706 109.8 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 

8380023 99.6 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 

8380170 54.5 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 0.00198 

8380095 13.68 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 0.07288 

8380382 64.9 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077 

8380234 53.49 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 

8380279 14.86 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

MAŁA 
INA 

  
                        

8380015 51.19 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034 

8380013 50.03 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 

8380480 48.40 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035 

8380064 41.30 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 

8380068 40.45 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030 

8380183 34.39 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

8380181 11.96 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 

8380196 7.07 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

8380093 24.50 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 0.01389 

8380070 40.45 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 0.00096 

8380180 34.39 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

8380343 4.90 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 

8380236 4.70 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 0.03472 

KRĄPIEL                           

8380184 63.60 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 
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8380718 41.75 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 

8380195 15.53 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

8380194 15.48 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045 

8380197 11.00 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

8380168 49.15 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 0.01620 

RECZYCA                           

8380172 3.30 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 

KRĘPA                           

8380179 22.50 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 

PĘZINKA                           

8380169 17.40 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 0.00926 

8380192 7.35 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

8380190 6.85 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
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4.2. Użytkownicy wód podziemnych 

Analizę użytkowników wód podziemnych przeprowadzono na podstawie 

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów. 

Liczba ujęć wód podziemnych znajdujących się w bilansowanym obszarze, wyniosła 

255, z czego w bilansie uwzględniono 221 wykazujących pobór w 2010 r. (tab. 4.2.1). 

Dodatkowo do obliczeń wzięto dane z 5 ujęć wód podziemnych, znajdujących się 

w sąsiednich zlewniach, ale mających obszar spływu wód do ujęcia w obrębie zlewni 

bilansowej Iny.  

W rejonie bilansowym rzeki Iny wykorzystanie dostępnych zasobów wód 

podziemnych jest niewielkie. W skali całej zlewni oscyluje w granicach 10,7%. Większe 

zróżnicowanie występuje w poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych i wynosi od 8% 

w rejonie A2- Krąpiel do ponad 15% w rejonie A4 – Ina poniżej Stargardu Szczecińskiego 

(tab.4.2.1). 

Liczba użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych jest 

zmienna. Najmniej ujęć czynnych jest w rejonie A2 Krąpiel, najwięcej w rejonie bilansowym 

A4 Dolna Ina. Ilość ujęć odpowiada też sumarycznej wielkości poboru w  poszczególnych 

rejonach bilansowych. W rejonie A2 wielkość poboru wynosi niewiele ponad 10% całego 

poboru ze zlewni bilansowej Iny, podczas gdy w rejonie A4 Dolna Ina, gdzie znajdują się 

największe skupiska ludności, pobór wynosi prawie 50% całego poboru w zlewni (tab. 4.2.1).  

 

Tabela 4.2.1 Struktura użytkowania wód podziemnych 

Rejon bilansowy A1 A2 A3 A4 SUMA 

Ujęcia wód podziemnych 69 40 48 98 255 

Ujęcia > 50 m3/d 19 13 19 26 77 

Pobór na cele           

Komunalne 55 31 38 55 179 

Przemysłowe 9 6 3 11 29 

Inne 22 15 17 54 108 

Wielkość poboru (2010 r) 
[m3/d] 

7 578 3 461 5 201 16 000 32 240 

% wykorzystania zasobów 10,4 8,1 9,1 15,6 10,8 

 

Użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych 

zestawiono w tabeli 4.2.2 a ich rozmieszczenie na rysunku 4.2.3.  

Woda z poszczególnych ujęć wykorzystywana jest na cele komunalne, do produkcji 

spożywczej i farmaceutycznej oraz na cele inne (nawodnienia, cele technologiczne).  

Strukturę podziału ujęć w zlewni i wielkości poboru w zależności od celu wykorzystania 
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przedstawiono na rysunku  4.2.1 i 4.2.2. W rejonie bilansowym Iny prawie 80% wód 

podziemnych wykorzystywane jest do spożycia lub na cele socjalne. Około 8% poboru 

przeznaczone jest na cele produkcji spożywczej, a niecałe 15% na inne cele, takie jak 

nawodnienia rolnicze (rys. 4.2.2). 
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Tabela 4.2.2 Użytkownicy wód podziemnych w zlewni bilansowej Iny 

Cel poboru 
L.p. 

Rejon 
bilansowy 

Indywidualny 
kod obiektu 

(IKO) 
Miejscowość Użytkownik 

K P I 

Pobór 
2010 r 

[m3/rok] 

1 A-1 8310001 Bonin 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     3050 

2 A-1 8310002 Choszczno 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X X   1035170 

3 A-1 8310003 Wardyń 
Baza Magazynowa Nr 97 PKN 

ORLEN w Choszcznie  
X     60 

4 A-1 8310004 Choszczno 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc 

Chłopska" 
X X   1200 

5 A-1 8310007 Choszczno 
Rodzinny Ogród  Działkowy im. St. 

Czarnieckiego  
    X 7 

6 A-1 8310008 Choszczno 
Rodzinny Ogród Działkowy  

"BUMAR" 
    X 640 

7 A-1 8310009 Choszczno 
Rodzinny Ogród Działkowy  

"BUMAR" 
    X 1640 

8 A-1 8310011 Choszczno 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
X     6079 

9 A-1 8310021 Golcza Gmina Choszczno X     1300 

10 A-1 8310022 Kołki 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     13790 

11 A-1 8310025 Korytowo 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     13420 

12 A-1 8310026 Krzowiec 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     2610 

13 A-1 8310029 Pakość "Pakość Danish Farming" Sp. z o.o. X   X 446 

14 A-1 8310030 Piasecznik 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     17180 

15 A-1 8310031 Radaczewo 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     18390 

16 A-1 8310032 Raduń 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     12070 

17 A-1 8310033 Rzecko 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

Rzecko 
X   X 24699 

18 A-1 8310034 Rzeczki 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     1990 

19 A-1 8310040 Sulino 
sołectwo - 1 rodzina /wcześniej 

masarnia/ 
X     116,8 

20 A-1 8310041 Suliszewo 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     15590 

21 A-1 8310042 Wardyń 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     18250 

22 A-1 8310046 Brzeziny 
Dom Pomocy Społecznej w 

Brzezinach 
X     5955 

23 A-1 8310047 Kiełpino 
Komunalny Zakład Usługowo-
Handlowy Sp. zo.o. w Drawnie 

X   X 4024 

24 A-1 8310049 Kaszewo 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"MIELĘCIN" w Mielęcinie 

X   X 8147,8 

25 A-1 8310080 Grabowiec 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "INA" w 

Grabowcu 
X     4882 
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26 A-1 8310081 Pamięcin 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X   X 8376 

27 A-1 8310082 Pomień 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X   X 7700 

28 A-1 8310084 Recz 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X X X 111359 

29 A-1 8310090 Recz 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Szczecinie 
X     468 

30 A-1 8310091 Rybaki 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "INA" w 

Grabowcu 
X     6157 

31 A-1 8310092 Sicko 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X     6157 

32 A-1 8310093 Słutowo 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X   X 2164 

33 A-1 8310094 Sokoliniec 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X   X 9448 

34 A-1 8310095 Suliborek 
ROL-BIP s.c. w Suliborku Krzysztof 

Błażejczak i Andrzej Pacześny 
    X 8390 

35 A-1 8310097 Sulibórz 
Komunalny Zakład Usługowo-

Handlowy "Komunalnik" w Reczu 
X   X 7913 

36 A-1 8310098 Wielgoszcz Sołectwo Wielgoszcz X     1200 

37 A-1 8310105 Storkowo 
Szczecińskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych S.A. w Szczecinie 
X     305,8 

38 A-1 8310171 Storkowo 
Szczecińskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych S.A. w Szczecinie 
    X 21071 

39 A-1 8310179 Tucze 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w 

Dobrej Nowogardzkiej 
X     13580 

40 A-1 8310227 Ognica 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X X   54154 

41 A-1 8310231 Bralęcin Spółdzielcza Agrofirma Witkowo X   X 55650 

42 A-1 8310239 Krępcewo 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Promyk" 
X     11619 

43 A-1 8310240 Lipka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Promyk" 
X     10316 

44 A-1 8310246 Rzeplino 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Promyk" 
X     39239 

45 A-1 8310250 Trzebień 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Promyk" 
X     5696 

46 A-1 8310252 Ciemnik 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X X   16732 

47 A-1 8310253 Ińsko 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X X X 101748 

48 A-1 8310254 Ińsko "Gryfskand" Sp. z o.o. w Gryfinie     X 23935 

49 A-1 8310255 Ińsko 
"BIOETANOL" Sp. z o.o. Runowo 

Pom. z/s w Węgorzynie 
X X   21280 

50 A-1 8310269 Miałka 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     2337 

51 A-1 8310270 Storkowo 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     14273 

52 A-1 8310305 Krąpiel 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     96739,1 

53 A-1 8310312 Radziszewo Spółdzielcza Agrofirma Witkowo X   X 54908 

54 A-1 8310367 Tychowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X X 52389,2 

55 A-1 8310372 Witkowo Spółdzielcza Agrofirma Witkowo X X X 349681 

56 A-1 8310380 Nosowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     5032,2 

57 A-1 8310383 Suchań Gmina Suchań X   X 124072 
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58 A-1 8310392 Wapnica 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     29641,4 

59 A-1 8310395 Żukowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     30367,4 

60 A-1 8310413 Rzeczki Konrad Buchajczyk X     5540 

61 A-1 8310416 
Wapnica 

(Sierakówko) 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych Sp.z o.o. w 

Nowogardzie 
X     2212 

62 A-1 8310429 Suliborek Danuta Czernomysy-Furowicz X     365 

63 A-1 8310446 Sułowo 
Jednostka Wojskowa 4403 

Choszczno (dawna 1609 i 1091) 
X     64 

64 A-1 8310449 Trzebień Nadlesnictwo Choszczno X     201 

65 A-2 8310173 Sokolniki 
Spółka z o.o Fisher-Polsko-

Niemiecka Szkółka Drzewiarska 
    X 2837 

66 A-2 8310174 Sokolniki Zakład Komunalny Maszewo X   X 60988 

67 A-2 8310176 Wisławie 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X   90327,6 

68 A-2 8310177 Dobropole 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Dobrej 
X     17474 

69 A-2 8310179 Tucze 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w 

Dobrej Nowogardzkiej 
X     13580 

70 A-2 8310182 Bród 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 9059 

71 A-2 8310183 Chociwel 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X X X 108607 

72 A-2 8310191 Chociwel 
 Przedsiębiorstwo Budowlano-

Montażowe "SCANBET" Sp. z o.o. 
w Szczecinie 

    X 4882 

73 A-2 8310197 Chociwel 
 Rodzinny Ogród Działkowy im." 22 

Lipca" 
    X 4560 

74 A-2 8310198 Długie 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 9537 

75 A-2 8310199 
Kamienny 

Most 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 15027 

76 A-2 8310201 Kamionka 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X     200 

77 A-2 8310202 Kania 
Gospodarstwo Rolne "KANIA" 

Łukasz Babula 
  X   12070 

78 A-2 8310203 Karkowo 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 30577 

79 A-2 8310204 Karkowo 
P.H.U. "ARES" Mieczysława 

Żelichowska 
  X   43,4 

80 A-2 8310205 Lisowo 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 12484 

81 A-2 8310208 Starzyce 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 11132 

82 A-2 8310209 Biała 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     12126 

83 A-2 8310211 Dobrzany 
Forest Sp. z o.o. - Zakład 

Produkcyjny w Dobrzanach 
    X 4002 

84 A-2 8310221 Kozy 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X X X 139995 

85 A-2 8310224 Lutkowo 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     17776 

86 A-2 8310229 Szadzko 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X X X 27053 

87 A-2 8310266 Linówko 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     7858 

88 A-2 8310271 Ścienne Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych Sp. z o.o. w 

X     18160 
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Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

89 A-2 8310272 Dalewo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     27925,8 

90 A-2 8310273 Kępy 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     23757 

91 A-2 8310274 Krzywiec 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. w Chociwlu  
X   X 10220 

92 A-2 8310275 Trąbki 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     22907 

93 A-2 8310276 Białuń 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     16371,8 

94 A-2 8310277 Chlebowo 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     10835 

95 A-2 8310278 Chlebówko 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     18750 

96 A-2 8310280 Łęczyna ,,ROLPOL" Sp. z o. o. w Łęczynie     X 4005 

97 A-2 8310283 Rosowo 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     3327 

98 A-2 8310284 
Stara 

Dąbrowa 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych Sp. z o.o. w 

Nowogardzie 
X X   37757 

99 A-2 8310298 
Barzkowice 

/Golinka/  
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     48575,6 

100 A-2 8310310 Pęzino 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X   32003 

101 A-2 8310368 Ulikowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     13849,4 

102 A-2 8310376 Brudzewice 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     9008,7 

103 A-3 8310019 Gleźno 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     3590 

104 A-3 8310024 Koplin 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     5900 

105 A-3 8310036 Stary Klukom 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     4900 

106 A-3 8310044 Zamęcin 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     17700 

107 A-3 8310045 Zwierzyń 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Choszcznie 

X     11570 

108 A-3 8310048 Granowo 
Gmina Krzęcin - Zespół Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska  

X X   16628,91 

109 A-3 8310050 Krzęcin 
Gmina Krzęcin - Zespół Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska  

X X   25117,95 

110 A-3 8310051 Mielęcin 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"MIELĘCIN" w Mielęcinie 

X   X 22433,5 

111 A-3 8310052 Przybysław 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"MIELĘCIN" w Mielęcinie 

X   X 12128 

112 A-3 8310053 Żeńsko 
Gmina Krzęcin - Zespół Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska  

X     10049,87 

113 A-3 8310054 Będargowiec 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Pełczycach 
X   X 18992 

114 A-3 8310056 Boguszyny 
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Lubiana Sp. z o.o. w Lubianie 

X   X 42468 

115 A-3 8310059 Bukwica 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Lubiana" w Lubianie 
X   X 3482,3 
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116 A-3 8310060 Jarosławsko 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Pełczycach 
X   X 48551 

117 A-3 8310066 Lubiana 
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Lubiana Sp. z o.o. w Lubianie 

X   X 17010 

118 A-3 8310067 Lubiana 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Lubiana" w Lubianie 
X   X 822 

119 A-3 8310068 Lubianka 
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Lubiana Sp. z o.o. w Lubianie 

X   X 5032 

120 A-3 8310070 Nadarzyn 
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Lubiana Sp. z o.o. w Lubianie 

X   X 48213 

121 A-3 8310071 Pełczyce 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Pełczycach 
X   X 134075 

122 A-3 8310072 Pełczyce 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Polanin" w Pełczycach 
X     9125 

123 A-3 8310073 Płotno 
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Lubiana Sp. z o.o. w Lubianie 

X   X 26280 

124 A-3 8310076 Przekolno 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Pełczycach 
X   X 20483 

125 A-3 8310077 Puszczyn właściciel prywatny X     350 

126 A-3 8310180 Wymykowo 
W.Z.P. "FARM" Sp. z o.o. w 

Wymykowie 
X     27,375 

127 A-3 8310230 Boguszyce 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     71129 

128 A-3 8310235 Dolice 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X   26152,8 

129 A-3 8310236 Dolice 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc 

Chłopska" w Dolicach 
    X 4404 

130 A-3 8310238 Kolin 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     18643,5 

131 A-3 8310241 Mogilica 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     2623,7 

132 A-3 8310242 Mogilica 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     3483,4 

133 A-3 8310243 Morzyca Spółdzielcza Agrofirma Witkowo X   X 53098 

134 A-3 8310244 Płoszkowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     4964,9 

135 A-3 8310245 Przewloki Spółdzielcza Agrofirma Witkowo X   X 58022 

136 A-3 8310247 Sądów 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     15770,8 

137 A-3 8310248 
Sądówko 

(Sądówek) 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     238,5 

138 A-3 8310249 Szemielino Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bratek" X     1545,5 

139 A-3 8310296 Golczewo "Dutch Farmers" Sp. z o.o     X 94170 

140 A-3 8310316 
Stargard 

Szczeciński 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w 
Toruniu Oddział "Cukrownia 

Kluczewo" 
X   X 41240 

141 A-3 8310342 
Stargard 

Szczeciński 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Kluczewia" 
X     32711,3 

142 A-3 8310353 
Stargard 

Szczeciński 

Przedsiębiorstwo Napraw 
Infrastruktury Sp. z o.o. w 

Warszawie Zakład Napraw 
Infrastruktury w Stargardzie 

Szczecińskim 

X     4815 

143 A-3 8310355 Strzyżno 
Dutch Farmers Sp. z o.o. w 
Stargardzie Szczecińskim 

    X 48180 

144 A-3 8310365 Strzyżno 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     44488,1 

145 A-3 8310448 Sądów Nadleśnictwo Choszczno X     102 

146 A-3 8310450 Wężnik Nadlesnictwo Choszczno X     739 

147 A-4 8310100 Bolesławice 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     324,5 

148 A-4 8310102 Budno 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X   X 29793 
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149 A-4 8310103 Danowo 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     26938 

150 A-4 8310104 Glewice 
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów 

Sp. z o.o. 
X     27793 

151 A-4 8310106 Goleniów 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X X 2238401 

152 A-4 8310110 Goleniów 
Zakład Produkcyjny "Drobimex" Sp. 

z o.o.  
X X X 150886 

153 A-4 8310115 Goleniów 
Rodzinny Ogród Działkowy "INA" w 

Goleniowie 
    X 14890 

154 A-4 8310116 Goleniów 
Rodzinny Ogród Działkowy "INA" w 

Goleniowie 
    X 14200 

155 A-4 8310117 Goleniów 
Rodzinny Ogród Działkowy "INA" w 

Goleniowie 
    X 13296 

156 A-4 8310119 Goleniów 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Poznaniu 
X     180 

157 A-4 8310120 Goleniów 
Samodzielny Publiczny Szpital 

Powiatowy 
X     7359 

158 A-4 8310122 Goleniów Zakład Karny w Goleniowie X     103036 

159 A-4 8310125 
Kliniska 
Wielkie 

Goleniowskie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 

X X X 128420 

160 A-4 8310127 
Kliniska 
Wielkie 

Karczma Polska Sp. z o.o. w 
Kliniskach Wielkich 

X     1825 

161 A-4 8310133 Komarowo 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X   X 109046 

162 A-4 8310137 Krępsko 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     17454 

163 A-4 8310138 
Krzewno 

(Zabrodzie) 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     3782 

164 A-4 8310140 Łozienica Baltic Spinning Sp. z o.o.     X 500 

165 A-4 8310143 Marszewo 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     23049 

166 A-4 8310144 Miękowo 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     1374 

167 A-4 8310148 Modrzewie Grażyna i Tadeusz Czyż     X 3450 

168 A-4 8310149 Modrzewie A.Chimiak     X 7141 

169 A-4 8310150 Modrzewie J.Lewandowski X   X 1527 

170 A-4 8310151 Modrzewie  "J.J. Pol" Sp. z o.o. w Modrzewiu     X 5880 

171 A-4 8310152 Mosty 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     81220 

172 A-4 8310155 Rurka Xella Polska Sp. z o.o.     X 765 

173 A-4 8310156 Rurzyca Marek Wierzbicki     X 3002 

174 A-4 8310157 Stawno 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     32975,7 

175 A-4 8310158 Święta 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X   X 11145 

176 A-4 8310159 Wierzchosław 
Goleniowskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X   9192,1 

177 A-4 8310162 Załom Renata i Darosław Zima     X 7103 

178 A-4 8310163 Żdżary FUTREX Żdżary Sp. z o.o. X   X 8498,73 

179 A-4 8310164 Żółwia Błoć 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 

Produkcji Drobiu - Janusz 
Kaczmarek  

    X 2689,37 

180 A-4 8310165 Darż 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     15438,2 

181 A-4 8310168 
Maszewko 

(Mieszkowo) 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     2069 

182 A-4 8310169 Przemocze 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     15909,2 

183 A-4 8310172 
Rożnowo 

Nowogardzkie 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     15981,6 
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184 A-4 8310175 Tarnowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     6887,1 

185 A-4 8310181 Wielichówko Bohdan Marcinkowski     X 6596 

186 A-4 8310279 Łęczyca 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     16704,1 

187 A-4 8310287 Storkówko 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie 

X     13782 

188 A-4 8310289 Storkówko 
"AGROSTOR" Spółka z o.o. w 

Storkówku  
    X 35720 

189 A-4 8310300 Grabowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X X   30498,2 

190 A-4 8310301 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"Bolesława Chrobrego" 
    X 12257 

191 A-4 8310302 
Kolonia 
Kępinka  

Nadleśnictwo Kliniska     X 4340 

192 A-4 8310307 Lubowo 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     83860,1 

193 A-4 8310308 Małkocin 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     22144,1 

194 A-4 8310311 Poczernin 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     51489,6 

195 A-4 8310317 
Stargard 

Szczeciński 
AL-SAMER Sp. z o.o. X X   385 

196 A-4 8310325 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. "4-

go Marca" 
    X 36678 

197 A-4 8310326 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"Bolesława Chrobrego" 
    X 34318 

198 A-4 8310327 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"Stefana Czarnieckiego" 
    X 68000 

199 A-4 8310328 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"M.Konopnickiej" 
    X 5626 

200 A-4 8310329 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"Nowy Sad"  
    X 6849 

201 A-4 8310330 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"Owoc Naszej Pracy" 
    X 4207 

202 A-4 8310331 
Stargard 

Szczeciński 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 

"Pomorska" 
    X 7209 

203 A-4 8310332 
Stargard 

Szczeciński 

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie 

Szczecińskim 
    X 15750 

204 A-4 8310334 
Stargard 

Szczeciński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Stargardzie Szczecińskim 
X     7550 

205 A-4 8310338 
Stargard 

Szczeciński 
Przedsiębiorstwo Remontowo - 

Budowlane "KPRB" S.A. 
     X 572 

206 A-4 8310343 
Stargard 

Szczeciński 
"STARCO" Zakład Mleczarski Sp. z 

o.o. w Stargardzie Szczecińskim 
  X   76077 

207 A-4 8310350 
Stargard 

Szczeciński 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Stargardzie Szczecińskim 
X X X 3724516,98 

208 A-4 8310359 
Stargard 

Szczeciński 
Spółdzielcza Agrofirma "Witkowo" X   X 10240 

209 A-4 8310370 Warchlino 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     14619,7 

210 A-4 8310375 Budzień 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Eksploatacyjno-Usługowe S.J. 
B.Daszkiewicz, T.Woźny 

X   X 2384 

211 A-4 8310396 Szczecin "Drobimex" Sp. z o.o. w Szczecinie X X X 366990 

212 A-4 8310397 Szczecin 
Stacja Doświadczala Oceny 

Odmian Szczecin-Dąbie 
    X 7344 

213 A-4 8310407 Szczecin 
Tele-Fonika Kable S.A. Zakład 

Szczecin 
X   X 45385 
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214 A-4 8310408 Szczecin Załom - Dom Service Sp. z o.o. X     5883 

215 A-4 8310409 Szczecin Załom - Dom Service Sp. z o.o. X     19716 

216 A-4 8310410 Szczecin 
Rodzinne Ogródki Działkowe 

"Załomiak" 
    X 21104 

217 A-4 8310412 Szczecin 
Specjalistyczny Szpital im. prof. A. 

Sokołowskiego w Szczecinie 
X     63337 

218 A-4 8310444 Szczecin "COMGRAPH" SP. Z O.O. X   X 955 

219 A-4 8310445 Łozienica 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 
Szczecinie 

    X 300 

220 A-4 8310447 
Stargard 

Szczeciński 
PHU "Autorobot" Tomasz Nowicki 

w Stargardzie Szczecińskim 
    X 60 

221 A-4 8310452 Danowo Nadleśnictwo Nowogard X     144 

222 Płonia 7310170 
Stargard 

Szczeciński 
Zakład Karny w Stargardzie 

Szczecińskim 
X     22055 

223 Płonia 7310231 
Wójcin 

/Barnim C/ 
Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o. w Goleniowie 
X     83759,2 

224 Gowienica 9310005 Maszewo Zakład Komunalny w Maszewie X   X 176668 

225 Gowienica 9310066 Mosty 
Jednostka Wojskowa nr 1906 

Wałcz - RZI w Szczecinie 
X   X 25691 

226 Rega 12310154 Dobropole 
Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. 

w Szczecinie 
    X 80000 
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Rys. 4.2.3 Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników wód podziemnych w zlewni 

bilansowej Iny 
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5. Podstawy metodyczne do obliczania zasobów bilansowych  

 

5.1 Bilans wód powierzchniowych 

 

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny  zastosowana została 

tzw. metodyka bilansów wodnogospodarczych. Uwzględnia ona wskazania metodyczne 

zawarte w opracowaniach: 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

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

WODA”, Warszawa, 2008], 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt Warszawa, 

1992]. 

Ilościowy bilans wodnogospodarczy obejmuje ilościowy stan zasobów wód 

powierzchniowych z określeniem udziału w nich zasobów dyspozycyjnych, a jego celem 

będzie przygotowanie podstaw do określenia możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników 

wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny.  Zastosowana metodyka umożliwia obliczenia 

dynamicznego bilansu ilościowego. 

 

Założony cel osiągnięto przez: 

• ustalenie aktualnych i prognozowanych potrzeb użytkowników wód, 

• opracowanie miesięcznych i dekadowych bilansów wodnogospodarczych, 

• określenie wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla założonej gwarancji wystąpienia, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla wyznaczonego przepływu 

nienaruszalnego. 

 

Ilościowa ocena zasobów wodnych w zlewni rzeki Iny obejmuje: 

• podstawy hydrologiczne i hydrograficzne bilansów wodnogospodarczych, 

• analizę użytkowania wód powierzchniowych,  

• obliczenie przepływów nienaruszalnych,  

• obliczenie tzw. przepływów naturalnych, 
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• miesięczne i dekadowe ilościowe bilanse wodnogospodarcze dla założonej 

gwarancji wystąpienia, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych zwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego. 

 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń bilansu dynamicznego: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

(dobowych, dekadowych, miesięcznych, rocznych) na wodowskazach zlewni Iny, 

• w zlewni Iny obserwacje wodowskazowe IMGW – PIB prowadzone były i są na 

rzekach: 

Ina – w przekrojach wodowskazowych Krzemień, Stargard Szczeciński I, Stargard 

Szczeciński II, Goleniów, 

Reczyca – w przekroju wodowskazowym Suchań, 

Mała Ina – w przekrojach wodowskazowych Zamęcin, Morzyca, 

Krąpiel – w przekrojach wodowskazowych Chociwel, Gogolewo, Stargard 

Szczeciński, 

Krępa – w przekroju wodowskazowym Marianowo, 

Dołżnica – w przekroju wodowskazowym Wiechowo, 

Pęzinka: – w przekroju wodowskazowym Pęzino. 

• obliczenia bilansowe wykonane zostały na rzekach kontrolowanych: Inie, 

Reczycy, Małej Inie, Krąpieli, Krępie, Dołżnicy i Pęzince, 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostały w wyznaczonych przekrojach 

bilansowych, obejmujących: węzły hydrometryczne (powyżej i poniżej wszystkich 

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

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

wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, granice jednolitych części wód, 

koniec rzeki (ujście), 

• obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi) 

wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami 
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analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekrojów 

kontrolowanych na przekroje niekontrolowane, 

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

takiego teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki 

wodnej na jego wielkość. W tym celu konieczne było oczyszczenie przepływów 

obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o podane oddziaływanie 

użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów 

wody, 

• przepływy naturalne zostały określony w przekrojach wodowskazowych oraz 

rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek 

na przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja), 

• wielkości poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie 

danych zleceniodawcy, na bazie których określone zostały miesięczne i dekadowe 

wielkości poborów i zrzutów,  

• obliczenia wykonano dla gwarancji: 50%, 70%, 90%, 95%, 

• przepływy gwarantowane rzeczywiste o gwarancji występowania w raz 

z wyższymi równej 50%, 70%, 90%, 95% policzone zostały w przekrojach 

wodowskazowych oraz przetransponowane w profilu podłużnym rzeki na 

przekroje bilansowe,    

• przepływy gwarantowane naturalne o gwarancji występowania wraz z wyższymi 

równej 50%, 70%, 90%, 95% policzone zostały w przekrojach wodowskazowych 

oraz przetransponowane w profilu podłużnym rzeki na przekroje bilansowe,    

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 

powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny.  

• przepływy nienaruszalne wyznaczono trzema metodami: (1) na podstawie 

kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda Kostrzewy, 

(2) na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, (3) metodą małopolską. 

• przepływy nienaruszalne tzw. metodą Kostrzewy wyznaczono dla dwóch 

wariantów obliczania parametru k: (1) na podstawie typu hydrologicznego rzeki 

i powierzchni zlewni, (2) na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Mroziński Z., 2012: Opis analityczny 

współczynnika k do wzoru H. Kostrzewy uwzględniający wyniki jej badań, 

artykuł przekazany do publikacji),  
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• przepływy nienaruszalne obliczono w przekrojach wodowskazowych oraz 

rozłożono współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek 

(ekstrapolacja, interpolacja), 

• dla każdego przekroju bilansowego określono gwarantowane zasoby dyspozycyjne 

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

• obliczenia bilansowe pozwoliły określić dla każdego przekroju bilansowego 

przepływy charakterystyczne (NNQ, SNQ, SSQ), przepływy gwarantowane 

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

zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 

90%, 95%). 

• bilanse dla przepływów gwarantowanych określiły możliwość zaspokojenia 

ilościowych i czasowych potrzeb użytkowników na założonym poziomie 

gwarancji, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona została do struktury 

rzecznej, długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby 

w każdym przekroju można było dokonać określenia zasobów dyspozycyjnych 

o zadanej gwarancji, 

• dla wytypowanych przez zleceniodawcę jezior zlewni Iny, na podstawie średniej 

rocznej amplitudy stanów wody z wielolecia i powierzchni jezior, obliczono ich 

zasoby dyspozycyjne bezzwrotne. 

 

Dodatkowo w aplikacji komputerowej przedstawiono obliczenia rzeczywistego bilansu 

ilościowego. 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń bilansu rzeczywistego: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

(dobowych, dekadowych, miesięcznych, rocznych) na wodowskazach zlewni Iny, 

• obliczenia bilansowe wykonane zostały na rzekach kontrolowanych: Inie, 

Reczycy, Małej Inie, Krąpieli, Krępie, Dołżnicy i Pęzince, 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostały w wyznaczonych przekrojach 

bilansowych, zgodnych z przekrojami ujętymi w bilansie dynamicznym, 
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• obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi) 

wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami 

analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekrojów 

kontrolowanych na przekroje niekontrolowane, 

• dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczony został dla  

każdego miesiąca na podstawie średnich miesięcznych przepływów i dla każdej 

dekady na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

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

takiego teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki 

wodnej na jego wielkość. W tym celu konieczne było oczyszczenie przepływów 

obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o podane oddziaływanie 

użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów 

wody, 

• przepływy naturalne zostały określony w przekrojach wodowskazowych oraz 

rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek 

na przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja), 

• wielkości poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie 

danych zleceniodawcy, na bazie których określone zostały miesięczne i dekadowe 

wielkości poborów i zrzutów,  

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 

powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny, 

• przepływy nienaruszalne wyznaczono metodami zastosowanymi w bilansie 

dynamicznym, 

• wyznaczono miesięczne i dekadowe zasoby (przepływy dyspozycyjne) 

w przekrojach bilansowych,  

• przepływ dyspozycyjny obliczono jako różnicę między przepływem rzeczywistym 

(średnim miesięcznym) a przepływem nienaruszalnym dla bilansów miesięcznych 

oraz jako różnicę między przepływem rzeczywistym (średnim dekadowym) 

a przepływem nienaruszalnym dla bilansów dekadowych, 

• metodyka bilansowania dopływów niekontrolowanych bazuje na miesięcznym 

(dekadowym) bilansie sumarycznym dla przekroju ujściowego. Oblicza się w tym 

celu sumę oddziaływania użytkowników w przekroju ujściowym i przenosi się ją 

do bilansu cieku głównego, 
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• bilanse dla stanu aktualnego, oparte na danych z wielolecia, dają możliwość 

porównania stosunków wodnych dla przeciętnie występujących warunków 

hydrologicznych, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona jest do struktury 

rzecznej, długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby 

w każdym przekroju można było dokonać określenia miesięcznych i dekadowych 

zasobów dyspozycyjnych. 

 

5.2 Bilans wód podziemnych 

 

Do sporządzenia bilansu wód podziemnych zlewni Iny zastosowana została metodyka 

bilansów wodno-gospodarczych, opierająca się na wskazaniach metodycznych zawartych 

w opracowaniach: 

• „Metodyka ustalania zasobów wód podziemnych dostępnych  do zagospodarowania 

z określoną gwarancją i zestawienia bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

wraz z  określeniem wpływu ich zagospodarowania na wody powierzchniowe zlewni 

Iny.” [Herbich, 2009] 

• „Opracowanie metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

z uwzględnieniem oddziaływania z wodami powierzchniowymi – Zadanie 2.07” (PIG-

PIB, 2008) 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

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

Warszawa, 2008), 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodno-gospodarczych” (Hydroprojekt Warszawa, 

1992) 

 

Ilościowy bilans wodno-gospodarczy ma za zadanie wskazać wpływ eksploatacji ujęć 

wód podziemnych na zasoby wód powierzchniowych oraz obliczyć aktualne wykorzystanie 

i stan rezerw zasobów wód podziemnych w bilansowanym obszarze 

 

Założony cel osiągnięto przez: 

• identyfikację czasu opóźnienia hydrodynamicznej reakcji bilansowanego zlewniowego 

systemu wodonośnego na zmienne w wieloleciu cykliczne zmiany infiltracji 
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efektywnej opadów atmosferycznych, kształtujących zasoby odnawialne wód 

podziemnych 

• ustalenie gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania dla reprezentatywnego okresu o najniższej odnawialności zasobów 

wód podziemnych  

• ustalenie aktualnego i prognozowanego poboru wód podziemnych oraz stopnia zwrotu 

wód do systemu hydrograficznego po ich wykorzystaniu; 

• dokonanie dynamicznej korekty zasobów wód powierzchniowych wyrażonych 

średnimi okresowymi wartościami przepływu rzecznego w przekroju bilansowym. 

 

Ilościowa ocena zasobów wód podziemnych w rejonie bilansowym Iny obejmowała: 

a) Ustalenie zlewni reprezentatywnej dla bilansowanego rejonu wodno gospodarczego 

b) Określenie poboru wód podziemnych i stopnia zwrotu do rzek bilansowanej zlewni 

wód 

c) Określenie dostępnych dla zagospodarowania zasobów wód podziemnych w zlewni 

bilansowej i w rejonie wodno-gospodarczym. 

d) Określenie wpływu poboru wód podziemnych na przepływ rzeki (OG, NQ, SQ) 

w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię bilansową. 

e) Określenie stanu rezerw ∆ZDRWG zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w rejonie wodno- gospodarczym wód podziemnych. 

 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich 

dobowych na wodowskazach zlewni Iny, pozyskane od Zamawiającego 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP 2010)  

• obliczenia bilansowe wykonane zostały w 4 rejonach wodno-gospodarczych 

zamkniętych przekrojami wodowskazowymi kontrolowanymi 

i niekontrolowanymi 

• obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi) 

wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami 

analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekrojów 

kontrolowanych na przekroje niekontrolowane 
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• wartości przepływu nienaruszalnego wykorzystane do obliczeń w  bilansie wód 

podziemnych zostały wyznaczone metodą Kostrzewy  

• wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie danych 

Zamawiającego, na bazie których określone zostały roczne wielkości poborów 

i zrzutów,  

• bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych przeprowadzono dla użytkowania 

wód podziemnych w 3 wariantach, według: 

o aktualnego stanu poboru wód podziemnych (poboru rzeczywistego) 

o poboru dopuszczalnego średniego dobowego wg pozwoleń wodno-

prawnych 

o poboru dopuszczalnego maksymalnego rocznego wg pozwoleń wodno-

prawnych 

• w obliczeniach poboru uwzględniono:  

o Ujęcia studzienne zlokalizowane w obrębie bilansowanej zlewni, 

obejmujące użytkowników wymagających pozwolenia wodno prawnego 

i podlegających zgłaszaniu w celu naliczania opłat 

o ujęcia leżące poza bilansowaną zlewnią, ale mające strefę wpływu 

obejmującą bilansowaną zlewnię (ich wpływ obliczono zgodnie 

z metodyką) 

• przedstawiony pobór prognostyczny UPr był szacowany na podstawie Banku 

Danych Regionalnych i jego analizy dokonanej na potrzeby oceny presji na stan 

ilościowy wód podziemnych (PIG – 2007) 

• dla każdego rejonu bilansowego  określono zasoby dyspozycyjne dostępne do 

zagospodarowania z gwarancją 50%, 70%, 95% 

• obliczenia zasobów wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych 

były prowadzone bez rozdzielania na pietra wodonośne; taki podział uznany został 

za bezzasadny w związku z: 

o powszechną więzią hydrauliczną pomiędzy poszczególnymi poziomami 

i piętrami wodonośnymi 

o przeważającą liczbą ujęć drenujących czwartorzędowe piętro wodonośne 

• Obliczenia stanu rezerw prowadzone były w odniesieniu do obliczonych 

w dokumentacji zasobów dyspozycyjnych. 
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5.3 Podstawy metodyczne obliczeń wybranych elementów jakości wód 

powierzchniowych 

 

Bilans jakościowy zlewni rzecznej opiera się na modelu bilansującym ładunki 

analizowanych zanieczyszczeń w profilu podłużnym rzeki (od źródeł do ujścia) zgodnym 

z metodyką podaną w „Metodyce opracowywania warunków korzystania z wód regionu 

wodnego oraz warunków korzystania z wód” [Tyszewski, 2008]. W związku ze zmianą 

rozporządzenia dotyczącego sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. Dz. U. 

Nr 257, poz. 1545) wprowadzono poprawkę do metodyki. W miejsce stężenia miarodajnego 

odpowiadającego percentylowi 90 w przypadku co najmniej 12 pomiarów w roku lub stężenia 

najgorszego w przypadku liczby pomiarów mniejszych niż 12, przyjęto jako stężenie 

miarodajne – wyliczone na podstawie odnotowanych stężeń wartość średnioroczną przy 

liczbie pomiarów nie mniejszej niż 4.  

 Bilans ładunków zanieczyszczeń ma charakter statystyczny, który opiera się na 

ustalonych następujących danych wejściowych: 

o przepływy miarodajne tj. przepływy o gwarancji 90% występowania na podstawie 

wyników bilansu ilościowego dla wielolecia hydrologicznego, 

o stężenia miarodajne badanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) 

w przekrojach monitoringowych tj. wartości średnioroczne stężeń zgodnie 

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

1545); 

o stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków oraz w uzasadnionych przypadkach 

zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika; 

o stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 

przyjętych na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych oraz określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 

169). 

 

Przekrojami bilansowymi analizowanego cieku są następujące przekroje węzłowe: 

o źródło oraz ujście, 

o miejsca ujść dopływów, 

o miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

o przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 
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o miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne), 

o przekroje zamykające zlewnie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP), 

przyjęte zgodnie z kilometrażem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010); 

 

W wyniku bilansu dla każdej zlewni bilansowej (monitoringowej) zostaną określone 

następujące wielkości: 

- wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni w ciągu roku: 

CQL ZMośrZMogwZMo ,%,90,
536,31 ⋅⋅=  

gdzie: 

LZMo
  - roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r], 

Q
ZMogw %,90,

 - przepływ miarodajny określony jako przepływ o gwarancji 90% [m
3
/s] 

C ZMośr ,
 - stężenie miarodajne wskaźnika jako stężenie średnioroczne przyjęte zgodnie 

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

257, poz. 1545) [mg/dm
3
]; 

 

- sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływających do analizowanej zlewni 

monitoringowej w ciągu roku ze zlewni monitoringowych zlokalizowanych bezpośrednio 

powyżej: 

∑
=

⋅⋅=
ZMN

li
ZMiśrZMigwZMsuma CQL ,%,90,

536,31  

gdzie: 

LZMsuma
 - roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r], 

N ZM
  - liczba zlewni monitoringowych położonych bezpośrednio powyżej zlewni 

analizowanej 

Q
ZMigw %,90,

 - przepływ miarodajny określony jako przepływ o gwarancji 90% [m
3
/s] dla 

i tej zlewni monitoringowej zlokalizowanej bezpośrednio powyżej zlewni 

analizowanej 

C ZMiśr ,
 - stężenie miarodajne wskaźnika jako stężenie średnioroczne przyjęte zgodnie 

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

257, poz. 1545) [mg/dm
3
]; 
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- sumaryczny ładunek wprowadzany do analizowanej zlewni monitoringowej przez 

punktowe źródła zanieczyszczeń w ciągu roku: 

 

CZL PiPi
li

Psuma

N P

⋅⋅= ∑
=

536,31  

gdzie: 

LPsuma
  - sumaryczny roczny ładunek zanieczyszczeń dopływający ze źródeł 

punktowych zlokalizowanych w analizowanej zlewni [Mg/r], 

N P
  - liczba punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na obszarze 

analizowanej zlewni monitoringowej, 

Z Pi
  - wielkość zrzutu ścieków z i-tego punktowego źródła zanieczyszczeń [m3

/s], 

CPi
  - stężenie zanieczyszczeń w ściekach [mg/dm

3
] 

 

- sumaryczny ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wprowadzany w ciągu roku z obszarowych 

i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń w analizowanej zlewni monitoringowej: 

LLL PsumaZMoObszar
−=  

 

Dla wszystkich przekrojów monitoringowych oszacowana zostanie również: 

 

- chłonność rzeki [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego: 

LL
LLLL

CH
yaktuasdobrys

yaktuasdobrysyaktuasdobrys

gdy

gdy

lntantan

lntantanlntantan

2008 0 ≤

>



 −

=  

gdzie: 

L dobrys tan
  - ładunek odpowiadający stanowi dobremu przy przepływie miarodajnym: 

CQL dobrysgwdobrys tan%90,tan
536,31 ⋅⋅=  

L yaktuas lntan
 - ładunek odpowiadający stanowi aktualnemu przy przepływie miarodajnym: 

CQL yaktuasgwyaktuas lntan%90,lntan
536,31 ⋅⋅=  
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- wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych 

w danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej aby zapewnić osiągnięcie stanu 

dobrego: 

LL
LLLL

L
dobryysyaktuas

dobryysyaktuasdobysyaktuas

gdy

gdy

tanlntan

tanlntantanlntan

2010 0 ≤

>



 −

=  

 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku następujące wielkości: 

• ładunki całkowite analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe na długości rzeki 

w postaci profili hydrochemicznych; 

• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych (obliczone dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych); 

• chłonność rzeki we wszystkich przekrojach bilansowych; 

• wymaganą wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu dobrego wzdłuż 

biegu rzeki. 

 

Prezentacją graficzną dokonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych 

wskaźników zanieczyszczeń na całej długości analizowanej rzeki. 
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6. Model komputerowy bilansu ilościowego i jakościowego wód rzeki Iny  

 

Program BILANS WODNOGOSPODARCZY jest autorskim modelem matematycznym 

dedykowanym dla zlewni rzeki Iny.  Program pracuje w systemach operacyjnych Microsoft 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Umożliwia użytkownikowi programu 

prowadzenie analiz wariantowych w zakresie bilansu ilościowego i jakościowego wód 

powierzchniowych oraz bilansu ilościowego wód podziemnych. Uwzględnia obszarową 

strukturę systemu wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację punktów poboru 

wody i zrzutu ścieków, ujęć wód podziemnych, pracę obiektów hydrotechnicznych). Analizy 

wykonywane są z  dekadowym krokiem czasowym. 

Program BILANS WODNOGOSPODARCZY  składa się zasadniczo z trzech 

elementów składowych: biblioteki algorytmów obliczeniowych wynikających z przyjętej 

metodyki, geobazy (dane wejściowe) oraz interfejsu graficznego do wizualizacji wyników 

obliczeń (tabele wynikowe, wykresy oraz interaktywna mapa obiektów). 

 

6.1 Moduł bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

 

Tryb:  zasoby rzeczywiste 

W tym trybie program oblicza  dekadowe zasoby dyspozycyjne w poszczególnych 

miesiącach. Program stwarza możliwość zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów 

wód powierzchniowych  przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru 

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

poboru wody i zrzutu ścieków), likwidację istniejących użytkowników wód. Każdorazowa 

zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową wszystkich 

parametrów hydrologicznych w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju bilansowego, 

w którym dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód.   

Dla każdego przekroju bilansowego program oblicza następujące parametry bilansu 

wodnogospodarczego: sumę bilansową użytkowania, przepływ naturalny, przepływ 

rzeczywisty i przepływ dyspozycyjny.  

Wielkości stałe (reperowe) na których oparte są formuły obliczeniowe stanowią: dane 

hydrograficzne (kilometraż rzeki, powierzchnie cząstkowe zlewni), przepływy obserwowane 

w przekroju wodowskazowym oraz przepływy nienaruszalne w przekroju wodowskazowym. 
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Program posiada opcję tworzenia obrazu graficznego w postaci profili hydrologicznych oraz 

opcje zapisu i druku tabel, wykresów (profili) oraz map. 

Tryb: Zasoby gwarantowane 

W tym trybie program oblicza zasoby gwarantowane zwrotne o gwarancjach: 95%, 

90%, 70%, 50%. Program umożliwia także zmianę struktury użytkowania zasobów wód 

powierzchniowych  przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru wody 

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

wody i zrzutu ścieków), usuwanie istniejących użytkowników wód. Dla każdego przekroju 

bilansowego program oblicza następujące parametry bilansu wodnogospodarczego: przepływ 

gwarantowany dla wybranej gwarancji i zasób dyspozycyjny zwrotny odpowiadający 

wybranej gwarancji.   

Wielkości stałe (reperowe) na których oparte są formuły obliczeniowe stanowią: dane 

hydrograficzne (kilometraż rzeki, powierzchnie cząstkowe zlewni), przepływy o określonej 

gwarancji wystąpienia w przekroju wodowskazowym oraz przepływy nienaruszalne 

w przekroju wodowskazowym.  

Program posiada opcję tworzenia obrazu graficznego w postaci profili 

hydrologicznych oraz wykresów przepływów o określonym czasie trwania  z wyższymi Q(t) 

i przepływów gwarantowanych G (Q), a także oraz opcje zapisu i druku tabel i grafiki.   

 

6.2 Moduł bilansu jakościowego wód powierzchniowych 

 

Moduł umożliwia wykonywanie analiz wariantowych w zakresie bilansu ładunków 

zanieczyszczeń o charakterze statystycznym, który opiera się na ustalonych następujących 

danych wejściowych: 

• przepływy miarodajne tj. przepływy o gwarancji 90% występowania na podstawie 

wyników bilansu ilościowego dla wielolecia hydrologicznego, 

• stężenia miarodajne badanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) 

w przekrojach monitoringowych tj. wartości średnioroczne stężeń zgodnie 

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

poz. 1545); 

• stałe rzeczywiste (2010 r.) wielkości poborów wody i zrzutów ścieków oraz w 

uzasadnionych przypadkach  

• zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika; 
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• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 

przyjętych na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych oraz określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. [Dz.U. z 2006 r. Nr 

137, poz.984 i Dz.U. z 2009 r., Nr 27, poz.169]. 

 

Przekrojami bilansowymi analizowanego cieku są następujące przekroje węzłowe: 

• źródło oraz ujście, 

• miejsca ujść dopływów, 

• miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

• przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

• miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne), 

• przekroje zamykające zlewnie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

przyjęte zgodnie z kilometrażem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010); 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku następujące wielkości: 

• ładunki całkowite analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone 

w przekrojach monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe na 

długości rzeki w postaci profili hydrochemicznych; 

• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych (obliczone dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych); 

• chłonność rzeki we wszystkich przekrojach bilansowych; 

• wymaganą wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu dobrego 

wzdłuż biegu rzeki. 

Moduł bilansu jakościowego wód powierzchniowych umożliwia wykonywanie analiz 

wariantowych poprzez dodawanie, usuwanie i edycję użytkowników w zakresie zmian 

wielkości poboru i zrzutu oraz zmiany wielkości  wprowadzanych ładunków zanieczyszczeń. 

Prezentacją graficzną wykonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych 

wskaźników zanieczyszczeń na całej długości analizowanej rzeki, w tym wykres chłonności 

rzeki oraz wykres wielkości redukcji ładunku zanieczyszczeń. Pełny interfejs graficzny 

pozwala na łatwą identyfikację użytkowników, przekrojów bilansowych oraz punktów 

monitoringu w tabelach wynikowych, wykresach i interaktywnej mapie obiektów. 
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6.3 Moduł bilansu ilościowego wód podziemnych 

 

Moduł umożliwia ocenę  wpływu poboru wód podziemnych na stan zasobów wód 

powierzchniowych w zlewni. Ponadto, jest on podstawą do identyfikacji rezerw i deficytów 

dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w warunkach poboru 

aktualnego i dopuszczalnego wg pozwoleń wodnoprawnych. 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w wydzielonych rejonach 

wodno-gospodarczych obliczane są w 3 wariantach: 

• potencjalne zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania określone 

z gwarancją 50% (zasoby średnie wieloletnie); 

• zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania z  gwarancją 70% (zasoby 

gwarantowane w15-letnim okresie posusznym); 

• zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania z  gwarancją 95% (zasoby 

gwarantowane w 5-letnim okresie posusznym). 

Dla poszczególnych gwarancji określany jest stan zasobów wód podziemnych 

i stopień ich wykorzystania dla poboru wód aktualnego oraz wg pozwoleń wodnoprawnych.  

Analiza stanu zasobów wód podziemnych opiera się na danych hydrologicznych 

(przepływy SNQ, NQ, SQ)  z wielolecia 1990-2009 odniesionych do ustalonych zasobów 

dyspozycyjnych zlewni Iny, określonych w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy wraz z GZWP nr 123 

„Stargard – Goleniów”. 

Wyniki bilansu przedstawione są w postaci tabel oraz wykresów analizujących 

zmienność czasową zasobów oraz wpływ poszczególnych wariantów poboru wód 

podziemnych na stan zasobów wód powierzchniowych. 

Program pozwala na zmianę wielkości i struktury użytkowania zasobów wód 

podziemnych  przez dodawanie nowych ujęć, modyfikację istniejących użytkowników 

(zmiana wielkości poboru) oraz likwidację już istniejących użytkowników wód. Każdorazowa 

zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową w rejonie 

wodno-gospodarczym,  w którym dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód. 

Szczegółowy opis możliwości i sposobu funkcjonowania oprogramowania Bilans 

wodnogospodarczy – Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału zasobów wód 

został zamieszczony w załączniku (zał. 6). 
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7. Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód powierzchniowych 

 

7.1. Wyznaczanie przekroi bilansowych 
 

Zgodnie z metodyką przekroje bilansowe, w których odbywa się porównywanie 

zasobów wodnych i potrzeb powinny być zlokalizowane: 

• na recypientach powyżej ujść znaczących dopływów, 

• powyżej ujęcia do rzeki wyższego rzędu, 

• w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód, 

• w miejscach usytuowania obiektów hydrotechnicznych kształtujących reżim 

przepływów (zbiorniki, przerzuty), 

• w przekrojach wodowskazowych i monitoringowych, 

• na granicach państwa, jednostek administracyjnych i obszarów RZGW.  

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą w zlewni Iny wytypowano jako przekroje bilansowe: 

• przekroje powyżej i poniżej dopływów oznaczonych na warstwie MPHP 2010, 

• przekroje wodowskazowe IMGW- PIB, 

• wszystkie zlokalizowane punkty poborów wody,  

• wszystkie zlokalizowane punkty zrzutów wody, 

• punkty pomiarowo – kontrolne badania jakości wód, 

• małe elektrownie wodne (MEW), 

• granice jednolitych części wód (JCW). 

Przekroje bilansowe wyznaczono na wszystkich kontrolowanych rzekach zlewni Iny: Ina, 

Reczyca, Mała Ina, Kąpiel, Krępa, Dołżnica i Pęzinka.  

Ogółem w zlewni Iny wytypowano 234 przekroje bilansowe, w tym na rzece: 

• Ina: 92 przekroje bilansowe, 

• Reczyca: 11 przekroi bilansowych, 

• Mała Ina: 43 przekroje bilansowe, 

• Krąpiel: 47 przekroi bilansowych, 

• Krępa: 19 przekroi bilansowych, 

• Dołżnica: 9 przekroi bilansowych, 

• Pęzinka: 13 przekroi bilansowych. 

Wykaz wszystkich przekroi bilansowych w zlewni Iny zestawiono w tab. 7.1.1 – 7.1.7. 
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Tabela 7.1.1. Przekroje bilansowe rzeki Ina 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   125,55 0,00 

2     Powyżej Kanału Iny     11,71 

3     KANAŁ INY   121,26 58,13 

4     Poniżej Kanału Iny     69,84 

5 69 p Staw, Irena latosiewicz, m. Ciemnik 803096 120,90 71,07 

6     WOD. KRZEMIEŃ   115,70 88,77 

7     PĘZINKA (INA-KRĄPIEL)   113,80 95,23 

8 74 p Staw, Jadwiga i Jerzy Galaś, m. Bytowo 803013 111,16 104,22 

9 88 p Staw, Jadwiga i Jerzy Galaś, m. Bytowo 803063 111,16 104,22 

10 19 z komunalna oczyszczalnia ścieków - UG Recz, m. Sulibórz 8380706 109,80 108,85 

11 18 z wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Ina" Grabowiec, m. Rybaki 8380026 105,12 124,78 

12 67 p Staw, Wojtuszko Adam, m. Recz-Rybaki 803091 102,03 135,30 

13 83 p Staw, Wojtuszko Adam, m. Recz-Rybaki 803046 102,03 135,30 

14 82 p Staw, Basiak Andrzej, m. Recz-Rybaki 803045 102,03 135,30 

15 81 p Staw, Owsicki Bogdan, m. Recz-Rybaki 803043 102,03 135,30 

16 91 p Staw, Andrzej Kliz, m. Recz 803075 101,63 136,66 

17     Powyżej Kanału Słutowo     143,06 

18     KANAŁ SŁUTOWO   99,75 22,70 

19     Poniżej Kanału Słutowo     165,76 

20 92 p Staw, Waldemar i Krystyna Siateccy, m. Recz 803077 99,65 166,32 

21 17 z komunalna oczyszczalnia  ścieków - KZU-H "Komunalnik" Recz, m. Recz, rów melioracyjny 8380023 99,60 166,60 

22     Powyżej Dopływu w Reczu     167,16 

23     KANAŁ RECZ   99,50 1,32 

24     Poniżej Dopływu w Reczu     168,48 

25     Powyżej Kanału Sicko     169,22 

26     KANAŁ SICKO   98,36 16,98 

27     Poniżej Kanału Sicko     186,20 

28     Powyżej Kanału Żeliszewo     187,21 
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Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

29     KANAŁ ŻELISZEWO   97,04 15,06 

30     Poniżej Kanału Żeliszewo     202,27 

31     Stanowisko monitoringu, poniżej Recza Pomorskiego   96,34 204,10 

32 75 p Staw, Szczota Ryszard, m. Pomień 803019 93,70 210,99 

33 71 p Nawodnienia, Haaked Sp. z  o.o., m. Stradzewo 803095 92,54 214,02 

34     Powyżej Stobnicy     214,62 

35     STOBNICA   92,31 201,14 

36     Poniżej Stobnicy     415,76 

37     JCWP PLRW60001619849   92,07 423,84 

38 719 p Staw, Urbańczyk Józef - Czernichowscy Jan i Kazimiera, m. Wapnica, pobór z rowów A, B 803039 89,97 431,92 

39     Powyżej Strugi Sierakowo     445,30 

40     STRUGA SIERAKOWO   86,49 19,04 

41     Poniżej Strugi Sierakowo     464,34 

42     Powyżej Dopływu z Reczycy     467,40 

43     RECZYCA   83,57 87,96 

44     Poniżej Dopływu z Reczycy     555,36 

45     Powyżej Kanału ze Sławęcina JCWP PLRW60002419855     555,40 

46     KANAŁ SŁAWĘCIN   83,27 34,79 

47     Poniżej Kanały ze Sławęcina     590,19 

48 725 p Nawodnienia, Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, m. Suchań-Piasecznik 803108 83,17 590,31 

49     Powyżej Dopływu z Piasecznika     594,55 

50     DOPŁYW Z PIASECZNIKA   79,74 19,98 

51     Poniżej Dopływu z Piasecznika     614,53 

52     Powyżej Kanału Suchań     615,04 

53     KANAŁ SUCHAŃ   78,74 9,44 

54     Poniżej Kanału Suchań     624,48 

55 724 p Nawodnienia, Społdzielcza Agrofirma Witkowo, m. Lipka 803107 76,10 631,00 

56     Powyżej Dopływu z Bralęcina     639,15 

57     DOPŁYW Z BRALĘCINA   72,80 17,38 

58     Poniżej Dopływu z Bralęcina     656,53 
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Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

59 726 p Nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne, m. Żukowo/Krępiel 803057 71,66 659,47 

60 723 p Nawodnienia, Społdzielcza Agrofirma Witkowo, m. Żukowo 803106 71,65 659,50 

61     Powyżej Kanału Żukowskiego     673,25 

62     KANAŁ ŻUKOWSKI   66,32 9,39 

63     Poniżej Kanału Żukowskiego     682,64 

64 77 z Radiowe Centrum Nadawcze TP S.A., m. Tychowo, jezioro Długie 8380382 64,90 687,26 

65     Powyżej Kanału Rzeplińskiego     702,23 

66     KANAŁ RZEPLIŃSKI   60,30 39,37 

67     Poniżej Kanału Rzeplińskiego     741,60 

68     Stanowisko monitoringu, powyżej ujścia Małej Iny   60,05 741,64 

69     WOD. STARGARD SZCZECIŃSKI I   59,95 741,66 

70     Powyżej Małej Iny     741,76 

71     MAŁA INA   59,40 407,10 

72     Poniżej Małej Iny     1148,86 

73     Powyżej Krąpieli - JCWP PLRW6000241987     1148,95 

74     KRĄPIEL   58,95 599,15 

75     Poniżej Krąpieli     1748,10 

76 514 p 
przemysłowe, Rejonowy Zakład Usługowy Służby Mundurowej przy JW 1755 , m. Stargard 

Szczeciński 
803006 57,25 1761,00 

77   MEW Karaczan Mieczysław, przepływowa, jaz 801007 56,80 1764,41 

78 516 p staw, Nowosad Janina, Henryk, m. Stargard Szczecinski 803055 55,85 1771,62 

79 515 p Nawodnienia, Pracowniczy Ogród Działkowy im T. Kościuszki, m. Stargard Szczeciński 803033 55,26 1776,10 

80     WOD. STARGARD SZCZECIŃSKI   54,64 1780,80 

81 70 z komunalna oczyszczalnia ścieków - MPGK Stargard Szczeciński, m. Stargard Szczeciński 8380170 54,50 1781,86 

82 74 z G-TERM ENERGY Sp. z o.o. (dawna Geotermia Stargard) , m. Stargard Szczeciński 8380234 53,49 1789,53 

83 517 p Nawodnienia i inne, Mirosław Szprych, m. Kępino 803056 51,48 1804,78 

84     Stanowisko monitoringu, poniżej Stargardu Szczecińskiego, m. Lubowo   50,24 1814,18 

85     Powyżej Małki     1815,93 

86     MAŁKA   50,01 70,06 

87     Poniżej Małki     1885,99 

88     Powyżej Strugi Sowno     1917,85 
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Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

89     STRUGA SOWNO   35,46 40,51 

90     Poniżej Strugi Sowno     1958,36 

91     Powyżej Dopływu poniżej Sowna     1958,79 

92     DOPŁYW PONIŻEJ SOWNA   34,62 13,80 

93     Poniżej Dopływu poniżej Sowna     1972,59 

94     Powyżej Strugi Rożnowskiej     1982,40 

95     STRUGA ROŻNOWSKA   31,44 16,23 

96     Poniżej Strugi Rożnowskiej     1998,63 

97     Powyżej Wisełki     2030,26 

98     WISEŁKA   25,25 17,38 

99     Poniżej Wisełki     2047,64 

100     Powyżej Strugi Białej     2062,05 

101     STRUGA BIAŁA   21,06 4,30 

102     Poniżej Strugi Białej     2066,35 

103     Powyżej Wiśniówki     2074,11 

104     WIŚNIÓWKA   17,03 31,64 

105     Poniżej Wiśniówki     2105,75 

106 512 p Inne, Trzecia-Świstalski & Synowie SA, m. Goleniów 803099 16,40 2106,52 

107     Powyżej Strugi Goleniowskiej - JCWP PLRW60002019897     2107,81 

108     STRUGA GOLENIOWSKA   15,44 31,05 

109     Poniżej Strugi Goleniowskiej     2138,86 

110     WOD. GOLENIÓW   15,36 2138,93 

111 25 z Zakład Produkcyjny "DROBIMEX" SP. z o.o., ul. Kilińskiego, m. Goleniów 8380279 14,86 2139,34 

112 22 z komunalna oczyszczalnia ścieków - Goleniowskie WiK Sp. z o.o., m. Goleniów 8380095 13,68 2140,31 

113     Stanowisko monitoringu, poniżej Goleniowa   12,90 2140,95 

114 29 z wiejska oczyszczalnia ścieków - Goleniowskie WiK Sp. z o.o., m. Komarowo 8380117 7,82 2145,12 

115     Ina (ujście do Odry) - JCWP PLRW600024198699   0,00 2151,55 
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Tabela 7.1.2. Przekroje bilansowe rzeki Reczyca 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z) 

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   16,78 0,00 

2     Powyżej Kanału Ognica     14,97 

3     KANAŁ OGNICA   13,46 14,79 

4     Poniżej Kanału Ognica     29,76 

5   MEW Piotr Ćwir, przepływowa, jaz 801012 5,67 53,63 

6     Powyżej Dopływu z Brudzewic     54,64 

7     DOPŁYW Z BRUDZEWIC   5,34 23,85 

8     Poniżej Dopływu z Brudzewic     78,49 

9 95 p staw, Ryszard Wołoncewicz, m. Suchań 803062 4,60 79,80 

10     WOD. SUCHAŃ   3,90 81,04 

11 82 z komunalna oczyszczalnia ścieków, UMiG Suchań, m. Suchań 8380172 3,30 82,11 

12     stanowisko monitoringu, ujście do Iny, m. Suchanówko   2,54 83,45 

13     Reczyca (ujście do Iny) - JCWP PLRW600016198549   0,00 87,96 
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Tabela 7.1.3. Przekroje bilansowe rzeki Mała Ina 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   55,01 0,00 

2 5 z wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Mielęcin" Mielęcin, m. Mielęcin 8380015 51,19 12,79 

3 4 z wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Mielęcin" Mielęcin, m. Krzęcin 8380013 50,03 16,67 

4 8 z wiejska oczyszczalnia ścieków - UG Krzęcin, m. Żeńsko 8380480 48,40 22,13 

5     Powyżej Strumienia Granowo     33,64 

6     STRUMIEŃ GRANOWO   44,96 51,45 

7     Poniżej Strumienia Granowo     85,09 

8     Powyżej Strumienia Zwierzyń     85,53 

9     STRUMIEŃ ZWIERZYŃ   44,40 30,52 

10     Poniżej Strumienia Zwierzyń     116,05 

11     Powyżej Strugi Lubiany     116,10 

12     STRUGA LUBIANA   44,15 75,12 

13     Poniżej Strugi Lubiany     191,22 

14 12 z wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Lubiana" Lubiana, m. Lubiana 8380064 41,30 196,14 

15     WOD. ZAMĘCIN   40,80 197,00 

16 14 z 
Gorzelnia Rolnicza - Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., m. 

Nadarzyn 
8380070 40,45 197,64 

17 13 z wiejska oczyszczalnia ścieków - SM "Lubiana" Lubiana, m. Nadarzyn 8380068 40,45 197,64 

18     Powyżej Kanału Nadarzyn     203,17 

19     KANAŁ NADARZYN   37,43 12,86 

20     Poniżej Kanału Nadarzyn     216,03 

21 53 z Rolhan Sp. z o.o., rów melioracyjny, m. Sądów 8380180 34,39 226,77 

22 52 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów, m. Sądów 8380183 34,39 226,77 

23     stanowisko monitoringu, poniżej Sądowa   32,14 234,72 

24     Powyżej Kanału Pomietów     239,67 

25     KANAŁ POMIETÓW   30,74 27,89 

26     Poniżej Kanału Pomietów - JCWP PLRW600016198672     267,56 

27     Powyżej Strumienia Smardyńskiego     275,22 

28     STRUMIEŃ SMARDYŃSKI   26,31 40,60 
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Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

29     Poniżej Strumienia Smardyńskiego     315,82 

30 49 z gminna oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów, rów melioracyjny, m. Dolice 8380093 24,50 317,56 

31     WOD. MORZYCA   20,24 321,30 

32     Powyżej Dopływu z Moskorzyna     321,46 

33     DOPŁYW Z MOSKORZYNA   20,06 13,43 

34     Poniżej Dopływu z Moskorzyna     334,89 

35   MEW Stanisław Zachoszcz, przepływowa, stopień wodny 801001 15,90 336,46 

36     Powyżej Kanału Kolińskiego     336,57 

37     KANAŁ KOLIŃSKI   15,62 16,10 

38     Poniżej Kanału Kolińskiego     352,67 

39     Powyżej Odprowadzalnika Kolin     352,73 

40     ODPROWADZALNIK KOLIN   15,32 8,28 

41     Poniżej Odprowadzalnika Kolin     361,01 

42 50 z wiejska oczyszczalnia ścieków - Agrofirma Witkowo, m. Przewłoki 8380181 11,96 369,97 

43 76 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów, m. Strzyżno 8380196 7,07 379,80 

44 720 p przemysłowe, Cukrownia Kluczewo S.A., m. Stargard Kluczewo 803001 5,17 388,08 

45 722 p staw, Kazimierz Węsaty, Przysiecki Z, m. Stargard Kluczewo 803058 5,09 388,29 

46 721 p nawodnienia, Pracowniczy Ogród Działkowy "Młynarz", m. Stargard Kluczewo 803053 5,06 388,37 

47     Powyżej Kanału Kluczewo     388,40 

48     KANAŁ KLUCZEWO   5,05 5,21 

49     Poniżej Kanału Kluczewo     393,61 

50 72 z Młyn Kluczewo - PZZ-M Szczecin - wylot 1, m. Stargard Szczeciński 8380343 4,90 394,01 

51 71 z Cukrownia Kluczewo S.A., m. Stargard Szczeciński 8380236 4,70 394,54 

52     stanowisko monitoringu, m. Witkowo   3,02 399,03 

53     Mała Ina (ujście do Iny) - JCWP PLRW600024198699   0,00 407,10 
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     Tabela 7.1.4. Przekroje bilansowe rzeki Krąpiel 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   65,10 0,00 

2 55 z Wiejska oczyszczalnia ścieków "PUWIS" Nowogard, m. Ścienno 8380184 63,60 2,19 

3     WOD. CHOCIWEL   49,78 22,41 

4 45 z Komunalna Oczyszczalnia Ścieków - WiK Chociwel, m. Chociwel 8380168 49,15 23,47 

5     Powyżej Okry     25,73 

6     OKRA   47,88 89,90 

7     Poniżej Okry     115,63 

8     Powyżej Dopływu spod Lisowa     120,10 

9     DOPŁYW SPOD LISOWA   44,68 6,69 

10     Poniżej Dopływu spod Lisowa     126,79 

11     Powyżej Kani     131,23 

12     KANIA   41,76 22,01 

13     Poniżej Kani (JCWP PLRW600016198834)     153,24 

14 59 z Wiejska Oczyszczalnia Ścieków - PUWIS Nowogard, m. Chlebowo 8080718 41,75 153,27 

15     Powyżej Dopływu z Jeziora Chlebowo     155,16 

16     DOPŁYW Z JEZIORA CHLEBOWO   41,09 1,12 

17     Poniżej Dopływu z Jeziora Chlebowo     156,28 

18   MEW Andrzej Kotowicz-Gilewski, przepływowa, jaz 801002 36,20 161,69 

19     Powyżej Sokoli     163,37 

20     SOKOLA   34,68 42,72 

21     Poniżej Sokoli     206,09 

22   MEW Jan Sokalski, przepływowa, jaz 801005 34,31 206,49 

23     Powyżej Kanału Krzywnica     210,30 

24     KANAŁ KRZYWNICA   30,83 3,84 

25     Poniżej Kanału Krzywnica     214,14 

26 508 p Staw, Firma Budowlano - Handlowo - Usługowa, m. Dzwonowo - Krzywe 803066 30,40 214,17 

27     Powyżej Kanału Krzywnica - Kępy     214,21 

28     KANAŁ KRZYWNICA - KĘPY   29,96 1,04 

29     Poniżej Kanału Krzywnica - Kępy     215,25 
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Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z)  

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

30     Powyżej Krępy     218,03 

31     KRĘPA   28,96 156,82 

32     Poniżej Krępy     374,85 

33     Powyżej Dopływu spod Czarnkowa     376,15 

34     DOPŁYW SPOD CZARNKOWA   27,99 12,49 

35     Poniżej Dopływu spod Czarnkowa     388,64 

36     Powyżej Giełdnicy     391,95 

37     GIEŁDNICA (BIAŁY POTOK)   25,45 46,15 

38     Poniżej Giełdnicy     438,10 

39     Powyżej Dopływu spod Kol. Stara Dąbrowa     438,14 

40     DOPŁYW SPOD KOL. STARA DĄBROWA   25,33 8,52 

41     Poniżej Dopływu spod Kol. Stara Dąbrowa     446,66 

42     WOD. GOGOLEWO   23,99 452,80 

43     Powyżej Pęzinki     472,29 

44     PĘZINKA   16,67 92,99 

45     Poniżej Pęzinki     565,28 

46 505 p przemysłowe, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803023 15,93 566,78 

47 69 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów - wylot Nr 2, m. Pęzino 8380195 15,53 567,60 

48 68 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów - wylot Nr 1, m. Pęzino 8380194 15,48 567,70 

49 511 p nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803071 15,21 568,25 

50 510 p nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803070 14,60 569,49 

51 509 p nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803069 13,74 571,23 

52 507 p nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803065 13,16 572,41 

53 506 p nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803064 12,78 573,18 

54 504 p nawodnienia, HOLSTAR Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 803022 11,42 575,95 

55 78 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów, m. Ulikowo 8380197 11,00 576,80 

56   MEW Dutkiewicz Andrzej, Dutkiewicz Michał, przepływowa, jaz 0801003 2,80 593,46 

57     stanowisko monitoringu, ujście do Iny   0,50 598,14 

58     WOD. STARGARD SZCZECIŃSKI   0,50 598,14 

59     Krąpiel (ujście do Iny) - JCWP PLRW60002019889   0,00 599,15 
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Tabela 7.1.5. Przekroje bilansowe rzeki Krępa 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z) 

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   27,14 0,00 

2 48 z wiejska oczyszczalnia ścieków SM Sulino, m. Kozy 8380179 22,50 10,13 

3 101 p staw, Janusz Bernat, m. Kozy 803015 21,65 11,99 

4 102 p staw, Janusz Bernat, m. Kozy 803016 21,37 12,60 

5     Powyżej Reczycy     21,55 

6     RECZYCA   17,27 6,17 

7     Poniżej Reczycy     27,72 

8     Powyżej Dołżnicy     31,75 

9     DOŁŻNICA   13,27 86,73 

10     Poniżej Dołżnicy     118,48 

11   MEW Milej Mirosław, przepływowa, jaz 801006 9,95 120,57 

12     WOD. MARIANOWO   9,70 121,00 

13     Powyżej Dopływu w Marianowie     125,65 

14     DOPŁYW W MARIANOWIE   8,59 5,84 

15     Poniżej Dopływu w Marianowie     131,49 

16     Powyżej Strugi Dzwonowo     136,21 

17     STRUGA DZWONOWO   3,36 11,74 

18     Poniżej Strugi Dzwonowo     147,95 

19     stanowisko monitoringu, ujście do Krępieli, m. MarianowoIny   1,77 152,15 

20 103 p 
staw, Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, m. Dzwonowo-

Krzywiec 
803067 1,07 154,00 

21 104 p 
staw, Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, m. Dzwonowo-

Krzywiec 
803068 1,05 154,05 

22 100 p staw, Danuta Rudek, m. Krzywiec 803007 1,05 154,05 

23     Krępa (ujście do Krąpieli) - JCWP PLRW600016198869   0,00 156,82 
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Tabela 7.1.6. Przekroje bilansowe rzeki Dołżnica 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z) 

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   15,06 0 

2     Powyżej Kanału Długie     17,70 

3     KANAŁ DŁUGIE   9,69 13,37 

4     Poniżej Kanału Długie     31,07 

5     Powyżej Dopływu ze Starzyc     41,69 

6     DOPŁYW ZE STARZYC   5,75 13,04 

7     Poniżej Dopływu ze Starzyc     54,73 

8     Powyżej Kanału Lisowo A     61,46 

9     KANAŁ LISOWO A   2,52 22,47 

10     Poniżej Kanału Lisowo A     83,93 

11     WOD. WIECHOWO   0,20 81,40 

12     Dołżnica (ujście do Krępy)   0 86,73 

 

Tabela 7.1.7. Przekroje bilansowe rzeki Pęzinka 

Lp. Nr 

pobór 
(p) / 
zrzut 

(z) 

Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu/ 
nr zrzutu 

km A [km²] 

1     Początek rzeki   28,80 0,00 

2 108 p staw, Gosp. Rybne Karp, m. Bytowo - Pęzinka 8030054 26,07 4,65 

3     Powyżej Dopływu spod Grabnicy     14,68 

4     DOPŁYW SPOD GRABNICY   20,18 7,77 

5     Poniżej Dopływu spod Grabnicy     22,45 

6 107 p nawodnienia, Nadleśnictwo Dobrzany, m. Dobrzany 803025 19,07 25,35 

7 46 z komunalna oczyszczalnia ścieków - UMiG Dobrzany, m. Dobrzany 8380169 17,40 29,71 

8     Powyżej Grzybnicy     53,25 

9     GRZYBNICA   8,39 16,37 

10     Poniżej Grzybnicy     69,62 

11 65 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów, m. Golinka 8380192 7,35 72,52 

12 64 z wiejska oczyszczalnia ścieków - WZ Goleniów, m. Barzkowice 8380190 6,85 73,91 

13     WOD. PĘZINO   0,80 90,76 

14     stanowisko monitoringu, ujście do Krąpieli, m. Pęzino   0,09 92,74 

15     Pęzinka (ujście do Krąpiel) - JCWP PLRW600016198889   0,00 92,99 

 

7.2 Przepływy naturalne 

 

 Zgodnie z metodyką [Hydroprojekt, 1992]: 

„Dane hydrologiczne w ciągach dostarczanych przez służbę hydrometryczną dla 

określonego wielolecia w przeszłości są odwzorowaniem stanu zasobów wód 

powierzchniowych zaburzonym: oddziaływaniem obiektów hydrotechnicznych, 

oddziaływaniem poborów i zrzutów, zmianą struktury zagospodarowania powierzchni zlewni. 
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Eliminacja wpływu oddziaływania obiektów i użytkowań na dane hydrologiczne (utworzenie 

ciągów danych hydrologicznych jako tzw. „hydrologia naturalna”) polega na odpowiednich 

zmianach wielkości przepływów obserwowanych na wodowskazach. Korekty dla 

pojedynczego przedziału czasowego polegają na: 

• odjęciu zrzutu ze zbiornika  i dodaniu dopływu do zbiornika, kolejno we wszystkich 

przekrojach położonych poniżej poszczególnego obiektu, 

• zwiększeniu wielkości przepływów w poszczególnych przekrojach o wielkości 

poborów przypisanych tym przekrojom z przeniesieniem tych zmian na wszystkie 

przekroje położone poniżej, 

• zwiększeniu wielkości przepływów o wielkości zasobów odprowadzane lub 

doprowadzane przerzutami w przekrojach ujęć czy ujść tych przerzutów i we 

wszystkich przekrojach położonych poniżej, 

• zmniejszeniu wielkości przepływów w poszczególnych przekrojach o wielkości 

zrzutów przypisanych tym przekrojom z przeniesieniem tych zmian na wszystkie 

przekroje położone poniżej. 

Ten wskazany wyżej sposób korekty określany mianem metody bilansowej eliminuje 

wpływ rejestrowanych zaburzeń punktowych.” 

Zgodnie z metodyką [PRO - WODA, 2008]: 

„W zlewniach, w których nastąpiły istotne zmiany użytkowania wód należy metodami 

eksperckimi dokonać korekty przepływu SSQ. Inne podejście zakłada opracowanie hydrologii 

„pseudo – naturalnej” dla wielolecia [...] i uwzględnienie w modelu wszystkich 

użytkowników wód bez względu na czas pojawienia się w zlewni”. 

W obliczeniach bilansowych zlewni Iny, „uwzględniając zakres dostępności danych 

i ograniczenia czasowe oraz realne możliwości opracowania modeli bilansowych dla 

obszarów regionów i zlewni rzecznych” [PRO - WODA, 2008] do obliczeń przepływów 

naturalnych zastosowano metodę bilansową. Obliczono takie teoretyczne przepływy, 

w których wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na ich wielkość. W tym celu konieczne 

było oczyszczenie przepływów obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o podane 

oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów 

wody. Dla tak policzonych ciągów przepływów naturalnych w przekrojach wodowskazowych 

obliczone zostały przepływy naturalne o określonej gwarancji występowania, a następnie 

rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek na przekroje 

bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja). 
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W procesie „oczyszczania” przepływów w przekrojach wodowskazowych 

uwzględniono wszystkich użytkowników, łącznie z użytkownikami zlokalizowanymi na 

dopływach kontrolowanych i niekontrolowanych. Obliczono sumy bilansowe wszystkich 

poborów wody i zrzutów ścieków wzdłuż biegu rzek, przy czym sumy oddziaływania 

użytkowników w przekrojach ujściowych dopływów (kontrolowanych i niekontrolowanych)  

przeniesiono do bilansu cieku głównego (recypienta). 

Przykład obliczenia miesięcznych sum bilansowych poborów wody i zrzutów ścieków 

w przekrojach wodowskazowych Chociwel i Gogolewo na rzece Krąpiel dla stycznia, lutego 

i marca (odpowiadających dekadowym sumom bilansowym, gdyż pobory i zrzuty miesięczne 

są takie same jak dekadowe), uwzględniający użytkowanie dopływów na tym odcinku rzeki 

(Okra, - dopływ niekontrolowany, Krępa – dopływ kontrolowany i Giełdnica/Biały Potok – 

dopływ niekontrolowany) przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 7.2.1 Przykład obliczenia miesięcznych sum bilansowych poborów wody i zrzutów 

ścieków w przekrojach wodowskazowych Chociwel i Gogolewo na rzece Krąpiel dla 

stycznia, lutego i marca 

 
Miesięczne pobory i zrzuty 

 Nr p, z Przekrój bilansowy 
kod 

obiektu 
km A km2 

I II III 

    początek rzeki   65,10 0,00       

55 z 
Wiejska Oczyszczalnia Ścieków 

"PUWIS" Nowogard, m. Ścienno 
8380184 63,60   0,00004 0,00004 0,00004 

   ∑p,z WOD. CHOCIWEL   49,78 22,41 0,00004 0,00004 0,00004 

45 z 
Komunalna Oczyszczalnia Ścieków 

- WiK Chociwel, m. Chociwel 
8380168 49,15   0,01620 0,01620 0,01620 

    Powyżej Okry     25,73       

  ∑p,z OKRA   47,88 89,90 0,00048 0,00048 -0,01932 

    Poniżej Okry     115,63       

    Powyżej Dopływu spod Lisowa     120,10       

    DOPŁYW SPOD LISOWA   44,68 6,69       

    Poniżej Dopływu spod Lisowa     126,79       

    Powyżej Kani     131,23       

    KANIA   41,76 22,01       

    
Poniżej Kani (JCWP 

PLRW600016198834) 
    153,24       

59 z 
Wiejska Oczyszczalnia Ścieków - 

PUWIS Nowogard, m. Chlebowo 
8380718 41,75   0,00007 0,00007 0,00007 

    
Powyżej Dopływu z Jeziora 

Chlebowo 
    155,16       

    
DOPŁYW Z JEZIORA 

CHLEBOWO 
  41,09 1,12       

    
Poniżej Dopływu z Jeziora 

Chlebowo 
    156,28       

  MEW 
Andrzej Kotowicz-Gilewski, 

przepływowa, jaz 
801002 36,20         

    Powyżej Sokoli     163,37       

    SOKOLA   34,68 42,72       
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    Poniżej Sokoli     206,09       

  MEW Jan Sokalski, przepływowa, jaz 801005 34,10         

    Powyżej Kanału Krzywnica     210,30       

    KANAŁ KRZYWNICA   30,83 3,84       

    Poniżej Kanału Krzywnica     214,14       

508 p 
Staw, Firma Budowlano-Handlowo-

Usługowa, m. Dzwonowo-Krzywe 
803066 30,40   0,00000 0,00000 -0,69300 

    Powyżej Kanału Krzywnica-Kępy     214,21       

    KANAŁ KRZYWNICA-KĘPY   29,96 1,04       

    Poniżej Kanału Krzywnica-Kępy     215,25       

    Powyżej Krępy     218,03       

  ∑p,z KRĘPA   28,96 156,82 -0,08556 -0,39756 -0,58256 

    Poniżej Krępy     374,85       

    Powyżej Dopływu spod Czarnkowa     376,15       

    DOPŁYW SPOD CZARNKOWA   27,99 12,49       

    Poniżej Dopływu spod Czarnkowa     388,64       

    Powyżej Giełdnicy     391,95       

  ∑p,z GIEŁDNICA (BIAŁY POTOK)   25,45 46,15 0,00000 0,00000 -0,08300 

    Poniżej Giełdnicy     438,10       

    
Powyżej Dopływu spod Kol. Stara 

Dąbrowa 
    438,14       

    
DOPŁYW SPOD KOL. STARA 

DĄBROWA 
  25,33 8,52       

    
Poniżej Dopływu spod Kol. Stara 

Dąbrowa 
    446,66       

  ∑p,z WOD. GOGOLEWO   23,99 452,80 -0,06877 -0,38077 -1,36157 

 

 

Obliczone w przedstawiony sposób sumy bilansowe poborów i zrzutów - przykładowo 

w przekrojach wodowskazowych Chociwel i Gogolewo - stanowiły podstawę do wyznaczenia 

tzw. przepływów naturalnych na rzece Krąpiel (przy wykorzystaniu obliczonych 

w analogiczny sposób przepływów naturalnych na wodowskazie Stargard Szczeciński).   

 

Tabela 7.2.2. Przepływy naturalne o gwarancji 50%, 70%, 90% i 95% w przekrojach 

wodowskazowych w zlewni Iny 

 
Przepływ naturalny Qnat [m

3
/s] 

Rzeka Wodowskaz 
50% 70% 90% 95% 

Krzemień 0,42 0,34 0,26 0,24 

Stargard Szczeciński I 4,06 3,08 2,09 1,69 

Stargard Szczeciński II 8,60 6,74 4,49 3,72 
Ina 

Goleniów 14,89 12,52 9,42 7,16 

Reczyca Suchań 0,27 0,18 0,09 0,07 

Zamęcin 0,52 0,33 0,15 0,12 

Mała Ina 
Morzyca 0,78 0,50 0,25 0,17 

Chociwel 0,14 0,09 0,05 0,03 Krąpiel 

Gogolewo 2,59 1,62 0,94 0,75 
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 Stargard Szczeciński 3,48 2,30 1,30 1,11 

Krępa Marianowo 0,54 0,32 0,17 0,12 

Dołżnica Wiechowo 0,39 0,23 0,10 0,07 

Pęzinka Pęzino 0,65 0,44 0,21 0,16 

 

7.3 Przepływy nienaruszalne 

 

Przy obliczeniach przepływu nienaruszalnego przyjmuje się założenie, że ilość wody 

pozostawianej w korytach rzek jako przepływ nienaruszalny determinują przesłanki 

wynikające z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i zaspokajania potrzeb 

użytkowników. Przepływ nienaruszalny jest więc definiowany jako ta ilość wody wyrażona 

w m
3
/s, która powinna być utrzymana jako minimum w danym przekroju rzeki ze względów 

biologicznych i społecznych.  

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny obliczany trzema metodami: 

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

Kostrzewy, 

• na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

• metodą małopolską. 

Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 

stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm) i średnie niskie miesięczne (SNQm) i średnie 

niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Iny. 

Zgodnie z rozdziałem 2.4. Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne, w celu uzyskania 

ciągłości i jednorodności statystycznych ciągów hydrologicznych, rzeczywiste ciągi 

wydłużono krzywymi regresji do jednolitego, najdłuższego wielolecia. Porównanie 

otrzymanych wyników w zakresie przepływów niskich dla rzeczywistych i wydłużonych 

ciągów przedstawiono w tab. 7.3.1. – 7.3.7. 

 

 

Tabela 7.3.1. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Ina 
wod. Krzemień             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,19 0,24 0,19 0,28 0,30 0,29 0,18 0,12 0,10 0,12 0,11 0,14 0,10 
1983 - 1999 

SNQ 0,32 0,37 0,46 0,48 0,55 0,54 0,40 0,32 0,26 0,23 0,24 0,27 0,19 

NQ 0,19 0,24 0,19 0,28 0,30 0,27 0,18 0,12 0,11 0,12 0,11 0,14 0,11 
1983 - 2009 

SNQ 0,32 0,38 0,45 0,50 0,54 0,49 0,36 0,30 0,26 0,24 0,25 0,28 0,21 

wod. Stargard Szczeciński I          

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 1,63 1,80 1,59 1,50 1,62 1,92 0,82 0,56 0,48 0,58 0,89 0,85 0,48 
1983 - 1997 

SNQ 2,47 2,88 3,22 3,38 3,67 3,36 2,16 1,69 1,62 1,48 1,89 2,18 1,24 

NQ 1,07 1,77 1,59 1,50 1,62 1,56 0,82 0,56 0,08 0,07 0,67 0,85 0,07 
1983 - 2009 

SNQ 2,46 3,04 3,43 4,10 4,39 3,48 2,13 1,60 1,46 1,36 1,70 2,04 1,15 
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wod. Stargard Szczeciński II          

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,63 4,27 4,96 5,37 6,59 3,80 2,54 1,21 0,68 0,67 1,91 2,43 0,63 
1990 - 2009 

SNQ 5,72 7,23 8,54 11,1 11,5 8,37 5,14 3,84 3,44 3,49 4,20 5,08 2,84 

NQ 0,63 4,27 4,94 5,08 6,09 3,80 2,54 1,21 0,68 0,67 1,91 2,43 0,63 
1983 - 2009 

SNQ 5,82 7,12 8,28 10,14 10,68 8,34 5,42 4,29 3,95 3,89 4,46 5,32 3,32 

wod. Goleniów          

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 4,68 7,60 7,68 7,64 8,64 7,56 5,98 3,93 1,94 2,54 3,20 3,86 1,94 
1990 - 2009 

SNQ 10,7 11,4 13,4 16,1 17,4 14,4 10,5 8,65 7,80 7,46 8,17 9,42 6,78 

NQ 4,68 7,60 7,68 7,64 8,64 7,56 5,98 3,93 1,94 2,54 3,20 3,86 1,94 
1983 - 2009 

SNQ 10,6 11,2 12,9 14,9 16,1 13,8 10,4 8,97 8,32 7,98 8,53 9,61 7,40 

 

Tabela 7.3.2. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Reczyca 
wod. Suchań              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,08 0,11 0,17 0,18 0,24 0,14 0,06 0,04 0,001 0,001 0,001 0,04 0,001 
1983 - 1997 

SNQ 0,17 0,22 0,34 0,36 0,38 0,37 0,21 0,15 0,13 0,12 0,14 0,14 0,08 

NQ 0,08 0,11 0,17 0,18 0,22 0,12 0,06 0,04 0,001 0,001 0,001 0,04 0,001 
1983 - 2009 

SNQ 0,18 0,24 0,32 0,40 0,42 0,34 0,19 0,14 0,11 0,11 0,12 0,14 0,08 

 

Tabela 7.3.3. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Mała Ina 
wod. Zmęcin             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,14 0,14 0,38 0,31 0,31 0,24 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,08 0,05 
1983 - 1997 

SNQ 0,32 0,51 0,65 0,77 0,82 0,61 0,37 0,27 0,22 0,19 0,24 0,25 0,14 

NQ 0,14 0,13 0,38 0,31 0,31 0,24 0,09 0,07 0,04 0,04 0,03 0,08 0,03 
1983 - 2009 

SNQ 0,35 0,49 0,63 0,77 0,79 0,60 0,36 0,25 0,19 0,17 0,21 0,25 0,14 

wod. Morzyca             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,18 0,17 0,42 0,42 0,55 0,41 0,21 0,09 0,04 0,04 0,04 0,14 0,04 
1990 - 2009 

SNQ 0,60 0,75 0,95 1,16 1,18 0,93 0,53 0,32 0,26 0,23 0,28 0,37 0,18 

NQ 0,18 0,17 0,42 0,42 0,52 0,41 0,21 0,09 0,04 0,04 0,04 0,14 0,04 
1983 - 2009 

SNQ 0,57 0,77 0,96 1,14 1,16 0,93 0,55 0,39 0,32 0,28 0,31 0,38 0,22 

 

Tabela 7.3.4. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Krąpiel 
wod. Chociwel             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,01 0,007 0,007 0,005 0,005 
1983 - 1997 

SNQ 0,09 0,14 0,20 0,21 0,22 0,22 0,14 0,09 0,07 0,06 0,07 0,06 0,03 

NQ 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,01 0,007 0,007 0,005 0,005 
1983 - 2009 

SNQ 0,09 0,13 0,18 0,22 0,22 0,20 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,04 

wod. Gogolewo             

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,59 0,85 0,88 0,98 1,20 1,14 0,45 0,24 0,05 0,05 0,25 0,33 0,05 
1990 - 2009 

SNQ 1,35 1,78 2,58 3,71 3,48 2,57 1,23 0,90 0,68 0,60 0,84 1,01 0,48 

NQ 0,59 0,77 0,88 0,98 1,20 1,14 0,45 0,24 0,05 0,05 0,24 0,33 0,05 
1983 - 2009 

SNQ 1,40 1,84 2,65 3,50 3,45 2,75 1,34 1,00 0,87 0,78 0,97 1,25 0,59 

wod. Stargard Szczeciński            

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 1,02 1,10 1,44 1,24 1,83 1,60 0,57 0,30 0,26 0,30 0,36 0,86 0,26 
1983 - 1999 

SNQ 2,16 2,53 3,63 3,76 4,46 3,93 2,09 1,46 1,35 1,17 1,55 2,17 0,91 
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NQ 0,96 1,10 1,44 1,24 1,77 1,60 0,57 0,30 0,11 0,11 0,36 0,58 0,11 
1983 - 2009 

SNQ 1,99 2,56 3,55 4,45 4,42 3,62 1,85 1,38 1,23 1,07 1,33 1,84 0,85 

 

Tabela 7.3.5. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Krępa 
wod. Marianowo              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 

NQ 0,005 0,03 0,20 0,11 0,15 0,20 0,004 0,004 0,003 0,006 0,01 0,01 0,003 
1983 - 1997 

SNQ 0,27 0,39 0,64 0,67 0,74 0,69 0,27 0,17 0,13 0,17 0,18 0,22 0,06 

NQ 0,005 0,03 0,20 0,11 0,15 0,20 0,004 0,004 0,003 0,006 0,013 0,012 0,003 
1983 - 2009 

SNQ 0,29 0,42 0,65 0,88 0,82 0,67 0,28 0,20 0,16 0,17 0,18 0,23 0,10 

 

Tabela 7.3.6. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Dołżnica 
wod. Wiechowo              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
NQ 0,001 0,06 0,18 0,14 0,14 0,18 0,03 0,01 0,007 0,007 0,002 0,001 0,001 

1983 - 1997 
SNQ 0,30 0,39 0,53 0,54 0,60 0,56 0,26 0,16 0,13 0,17 0,17 0,20 0,07 

NQ 0,001 0,06 0,18 0,14 0,14 0,18 0,03 0,01 0,007 0,007 0,002 0,001 0,001 
1983 - 2009 

SNQ 0,28 0,38 0,50 0,61 0,61 0,51 0,24 0,17 0,14 0,15 0,16 0,19 0,09 

 

Tabela 7.3.7. Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Pęzinka 
wod. Pęzino              

Lata Przepływ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
NQ 0,20 0,27 0,43 0,40 0,44 0,36 0,10 0,04 0,04 0,05 0,09 0,11 0,04 

1983 - 1999 
SNQ 0,49 0,59 0,85 0,91 0,89 0,80 0,44 0,32 0,28 0,26 0,26 0,41 0,20 

NQ 0,20 0,27 0,34 0,36 0,35 0,34 0,10 0,04 0,03 0,03 0,09 0,11 0,03 
1983 - 2009 

SNQ 0,44 0,56 0,78 0,95 0,86 0,72 0,38 0,30 0,25 0,23 0,24 0,36 0,18 

 

Do obliczeń przepływów nienaruszalnych przyjęto przepływy niskie i średnie niskie 

dla jednego, wspólnego i najdłuższego wielolecia 1983 – 2009.  

 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 

parametryczna) – tzw. metoda Kostrzewy 

Za podstawowe kryterium przyjęto przesłanki hydrobiologiczne, warunkujące 

zachowanie podstawowych form flory i fauny, charakterystycznych dla środowiska wodnego 

rzeki. Potwierdzono zależność między przepływem nienaruszalnym, a przepływem średnim 

niskim rocznym z wielolecia (SNQ) wyrażającą się w korelacji miedzy typem 

hydrologicznym rzeki (nizinny, przejściowy, podgórski, górski) i powierzchnią jej zlewni, 

a wielkością SNQ. W uproszczonej metodzie, tzw. metodzie parametrycznej, przepływ 

nienaruszalny dla kryterium hydrobiologicznego Qnh opisano wzorem: 

Qnh = k x SNQ, przy czym Qnh ≥ NNQ, 

gdzie: 

 SNQ – przepływ średni niski roczny z wielolecia w m
3
/s 

 NNQ – przepływ najniższy zaobserwowany z wielolecia w m
3
/s 
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Typ hydrologiczny rzeki ustalany jest w oparciu o wartość spływu jednostkowego SSq (spływ 

średni roczny z wielolecia w l/s/ km
2
): 

dla rzek nizinnych SSq ≤ 4,15  

dla rzek przejściowych i podgórskich 4,15 ≤ SSq ≤ 13,15 

dla rzek górskich SSq ≥ 13,15 

Przyjęto dwie metody wyznaczania parametru k: 

na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni 

Parametr k waha się (zależnie od wielkości zlewni) w granicach: 

0,50 – 1,00 dla rzek nizinnych, 

0,50 – 1,27 dla rzek przejściowych i podgórskich, 

0,50 – 1,52 dla rzek górskich. 

na podstawie wzoru opracowanego dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego: 

ceSSqbak
sF ++= − 250 )/(*,

*)*(  

gdzie a, b, c, s są parametrami o wartościach według tabeli. 

 

Wartości parametrów a, b, c, s do wzoru na ustalenie współczynnika k. 

parametr a b c s 

wartość 0,434 0,0283 0,653 700 

 

SSq – spływ średni roczny z wielolecia w l/s/ km
2
, 

F (lub A) – powierzchnia zlewni w km
2
. 

 

Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m
3
/s)  w zlewni Iny na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego, z wykorzystaniem parametru k obliczonego dwoma metodami 

zestawiono w tabelach:  

tab. 7.3.8. – 7.3.14.: parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni 

tab. 7.3.15. – 7.3.21.: parametr k na podstawie wzoru regionalnego  

 

Tabela 7.3.8. Przepływ nienaruszalny rzeki Ina na podstawie kryterium hydrobiologicznego  

(parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Krzemień 115,70 88,77 0,45 5,07 przejściowy 1,27 0,21 0,27 0,110 

Stargard Szczeciński I 59,95 741,66 3,95 5,33 przejściowy 0,77 1,15 0,89 0,480 

Stargard Szczeciński II 54,64 1780,80 8,75 4,91 przejściowy 0,52 3,32 1,73 0,630 

Goleniów 15,36 2138,93 13,8 6,45 przejściowy 0,52 7,4 3,85 1,940 
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Tabela 7.3.9. Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Suchań 3,90 81,04 0,37 4,57 przejściowy 1,27 0,08 0,10 0,001 

 

Tabela 7.3.10 Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Zamęcin 40,80 197,00 0,64 3,25 nizinny 1,00 0,14 0,14 0,030 

Morzyca 20,24 321,30 0,98 3,05 nizinny 1,00 0,22 0,22 0,040 

 

Tabela 7.3.11. Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Chociwel 49,78 22,41 0,18 8,03 przejściowy 1,27 0,04 0,05 0,005 

Gogolewo 23,99 452,80 3,08 6,80 przejściowy 1,00
*
 0,59 0,59 0,049 

Stargard Szczeciński 0,50 598,14 3,95 6,60 przejściowy 1,00
*
 0,85 0,85 0,110 

*) z interpolacji  

Tabela 7.3.12. Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Marianowo 9,70 121,00 0,82 6,78 przejściowy 1,27 0,1 0,13 0,003 

 

 
Tabela 7.3.13. Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Wiechowo 0,20 87,64 0,53 6,05 przejściowy 1,27 0,09 0,11 0,001 

 

Tabela 7.3.14. Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Pęzino 0,80 90,76 0,79 8,70 przejściowy 1,27 0,18 0,23 0,027 

 

Tabela7.3.15. Przepływ nienaruszalny rzeki Ina na podstawie kryterium hydrobiologicznego 

(parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Krzemień 115,70 88,77 0,45 5,07 przejściowy 1,22 0,21 0,26 0,110 

Stargard Szczeciński I 59,95 741,66 3,95 5,33 przejściowy 0,99 1,15 1,13 0,480 

Stargard Szczeciński II 54,64 1780,80 8,75 4,91 przejściowy 0,68 3,32 2,24 0,630 

Goleniów 15,36 2138,93 13,80 6,45 przejściowy 0,66 7,40 4,88 1,940 
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Tabela 7.3.16. Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Suchań 3,90 81,04 0,37 4,57 przejściowy 1,21 0,08 0,10 0,001 

 

Tabela 7.3.17. Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Zamęcin 40,80 197,00 0,64 3,25 nizinny 1,12 0,14 0,16 0,030 

Morzyca 20,24 321,30 0,98 3,05 nizinny 1,16 0,22 0,25 0,040 

 

Tabela 7.3.18. Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Chociwel 49,78 22,41 0,18 8,03 przejściowy 1,31 0,04 0,05 0,005 

Gogolewo 23,99 452,80 3,08 6,80 przejściowy 1,16 0,59 0,68 0,049 

Stargard Szczeciński 0,50 598,14 3,95 6,60 przejściowy 1,08 0,85 0,92 0,110 

 

Tabela 7.3.19.Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Marianowo 9,70 121,00 0,82 6,78 przejściowy 1,27 0,10 0,13 0,003 

 

Tabela 7.3.20. Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Wiechowo 0,20 87,64 0,53 6,05 przejściowy 1,25 0,09 0,11 0,001 

 

Tabela 7.3.21. Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Pęzino 0,80 90,76 0,79 8,70 przejściowy 1,33 0,18 0,24 0,027 

 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego 
 

Wyznaczanie przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego oparte jest na rozeznaniu ichtiologicznym. Stosuje się podział rzek na dwie 

podstawowe grupy: rzeki ryb łososiowatych i rzeki ryb nizinnych. Poszczególne fazy życia 

i rozwoju tych grup występują w różnych okresach. 
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Okres rozwoju i tarła: ryby łososiowate: III – IV lub IX – XI; ryby nizinne: III – VI. 

Okres wzrostu: ryby łososiowate: V – VIII; ryby nizinne: VII – XI. 

Przepływy nienaruszalne wyznacza się na podstawie analizy średnich niskich 

przepływów w poszczególnych miesiącach: 

Qn = min {x1, x2, …xn} 

gdzie: x1, x2, …xn – przepływy średnie niskie w poszczególnych miesiącach dla okresów 

rozwoju i tarła oraz dla okresu wzrostu. 

W okresie przezimowania XII – II przepływ nienaruszalny dla obu grup stanowi 

minimalny przepływ zimowy. 

Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m
3
/s)  w zlewni Iny na podstawie 

kryterium rybacko – wędkarskiego zestawiono w tab. 7.3.22. – 7.3.28. 

 

Tabela 7.3.22. Przepływ nienaruszalny rzeki Ina na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Krzemień           

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,487 0,487             

IX-XI 0,252                   0,252 0,252 

V-VIII             0,236 0,236 0,236 0,236     

Przezimowania 

XII-II   0,190 0,190 0,190                 

Qn 0,252 0,190 0,190 0,190 0,487 0,487 0,236 0,236 0,236 0,236 0,252 0,252 

wod. Stargard Szczeciński I          

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         3,483 3,483             

IX-XI 1,701                   1,701 1,701 

V-VIII             1,358 1,358 1,358 1,358     

Przezimowania 

XII-II   1,500 1,500 1,500                 

Qn 1,701 1,500 1,500 1,500 3,483 3,483 1,358 1,358 1,358 1,358 1,701 1,701 
wod. Stargard Szczeciński II           

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         8,338 8,338             

IX-XI 4,459                   4,459 4,459 

V-VIII             3,890 3,890 3,890 3,890     

Przezimowania 

XII-II   4,270 4,270 4,270                 

Qn 4,459 4,270 4,270 4,270 8,338 8,338 3,890 3,890 3,890 3,890 4,459 4,459 
wod. Goleniów           

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         13,831 13,831             

IX-XI 8,528                   8,528 8,528 

V-VIII             7,976 7,976 7,976 7,976     

Przezimowania 

XII-II   7,600 7,600 7,600                 

Qn 8,528 7,600 7,600 7,600 13,831 13,831 7,976 7,976 7,976 7,976 8,528 8,528 
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Tabela 7.3.23. Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Suchań             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,339 0,339             

IX-XI 0,125                   0,125 0,125 

V-VIII             0,108 0,108 0,108 0,108     

Przezimowania 

XII-II   0,110 0,110 0,110                 

Qn 0,125 0,110 0,110 0,110 0,339 0,339 0,108 0,108 0,108 0,108 0,125 0,125 
 

Tabela 7.3.24. Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Zamęcin             

Nizinne XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-VI         0,251 0,251 0,251 0,251         

VII-XI 0,173               0,173 0,173 0,173 0,173 

Przezimowania 

XII-II   0,130 0,130 0,130                 

Qn 0,173 0,130 0,130 0,130 0,251 0,251 0,251 0,251 0,173 0,173 0,173 0,173 
wod. Morzyca             

Nizinne XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-VI         0,386 0,386 0,386 0,386         

VII-XI 0,276               0,276 0,276 0,276 0,276 

Przezimowania 

XII-II   0,170 0,170 0,170                 

Qn 0,276 0,170 0,170 0,170 0,386 0,386 0,386 0,386 0,276 0,276 0,276 0,276 
 

Tabela 7.3.25. Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Chociwel             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,196 0,196             

IX-XI 0,065                   0,065 0,065 

V-VIII             0,061 0,061 0,061 0,061     

Przezimowania 

XII-II   0,031 0,031 0,031                 

Qn 0,065 0,031 0,031 0,031 0,196 0,196 0,061 0,061 0,061 0,061 0,065 0,065 
wod. Gogolewo             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         2,749 2,749             

IX-XI 0,969                   0,969 0,969 

V-VIII             0,758 0,758 0,758 0,758     

Przezimowania 

XII-II   0,771 0,771 0,771                 

Qn 0,969 0,771 0,771 0,771 2,749 2,749 0,758 0,758 0,758 0,758 0,969 0,969 
wod. Stargard Szczeciński          
Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         3,169 3,169             

IX-XI 1,333                   1,333 1,333 

V-VIII             1,072 1,072 1,072 1,072     
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Przezimowania 

XII-II   1,100 1,100 1,100                 

Qn 1,333 1,100 1,100 1,100 3,169 3,169 1,072 1,072 1,072 1,072 1,333 1,333 
 

Tabela 7.3.26. Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Marianowo             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,666 0,666             

IX-XI 0,180                   0,180 0,180 

V-VIII             0,157 0,157 0,157 0,157     

Przezimowania 

XII-II   0,030 0,030 0,030                 

Qn 0,180 0,030 0,030 0,030 0,666 0,666 0,157 0,157 0,157 0,157 0,180 0,180 
 

Tabela 7.3.27. Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Wiechowo             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,514 0,514             

IX-XI 0,158                   0,158 0,158 

V-VIII             0,138 0,138 0,138 0,138     

Przezimowania 

XII-II   0,060 0,060 0,060                 

Qn 0,158 0,060 0,060 0,060 0,514 0,514 0,138 0,138 0,138 0,138 0,158 0,158 
 

Tabela 7.3.28. Przeływ nienaruszalny rzeki Pęzinka na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego  
wod. Pęzino             

Łososiowe XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

III-IV         0,719 0,719             

IX-XI 0,235                   0,235 0,235 

V-VIII             0,231 0,231 0,231 0,231     

Przezimowania 

XII-II   0,270 0,270 0,270                 

Qn 0,235 0,270 0,270 0,270 0,719 0,719 0,231 0,231 0,231 0,231 0,235 0,235 
 

Przepływ nienaruszalny metoda małopolska 
 

Metoda opracowana przez T. Stochlińskiego, zalecana dla obszaru RZGW Kraków 

i stosowana – w celach porównawczych – dla obszarów poza zalecanym. W metodzie tej 

przepływ nienaruszalny jest zmienny dla każdego miesiąca. Oparta jest na analizach 

przepływów średnich niskich i najniższych w poszczególnych miesiącach. Dla założonego 

dobrego stanu ekologicznego: 

Qn = SNQm 

gdzie: Qn – przepływ nienaruszalny w m
3
/s 

SNQm – przepływ średni niski w danym miesiącu w m
3
/s 
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Dla założonego umiarkowanego stanu ekologicznego: 

Qn = NNQm + DQm/2  

DQm = SNQm – NNQm 

gdzie: SNQm – przepływ średni niski w danym miesiącu w m
3
/s 

NNQm – najniższy przepływ w danym miesiącu w m
3
/s. 

Gdy różnice w przepływach nienaruszalnych dla grupy sąsiadujących ze sobą 

miesięcy nie przekraczają 10% najmniejszego w grupie, dokonuje się uśrednienia przepływu 

nienaruszalnego. 

W związku z tym, że formuła dla stanu ekologicznego dobrego wyznacza stosunkowo 

duże wartości Qn, do obliczeń bilansowych w zlewni Iny zastosowano formułę dla stanu 

ekologicznego umiarkowanego. 

Wyniki obliczeń przepływu nienaruszalnego Qn (w m
3
/s) metodą małopolską 

w zlewni Iny zestawiono w tab. 7.3.29. – 7.3 35. 

 

Tabela 7.3.29. Przepływ nienaruszalny rzeki Ina metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Krzemień           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,319 0,384 0,447 0,504 0,545 0,487 0,362 0,296 0,255 0,236 0,252 0,282 

NNQ 0,190 0,240 0,190 0,280 0,300 0,274 0,180 0,120 0,110 0,120 0,110 0,140 

Qn 0,255 0,315 0,315 0,392 0,422 0,380 0,271 0,208 0,181 0,181 0,181 0,211 
wod. Stargard Szczeciński I          

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 2,464 3,035 3,432 4,095 4,394 3,483 2,127 1,599 1,470 1,377 1,701 2,042 

NNQ 1,066 1,773 1,590 1,500 1,620 1,556 0,820 0,560 0,480 0,580 0,668 0,850 

Qn 1,765 2,458 2,458 2,902 2,902 2,520 1,473 1,079 0,975 0,979 1,185 1,446 
wod. Stargard Szczeciński II          

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 5,822 7,115 8,279 10,145 10,677 8,338 5,419 4,290 3,949 3,890 4,459 5,318 

NNQ 0,630 4,270 4,944 5,083 6,096 3,800 2,540 1,210 0,680 0,670 1,910 2,430 

Qn 3,226 5,692 6,611 7,614 8,387 6,069 3,980 2,750 2,298 2,298 3,185 3,874 
wod. Goleniów           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 10,556 11,227 12,956 14,917 16,075 13,831 10,444 8,966 8,316 7,976 8,528 9,609 

NNQ 4,680 7,600 7,680 7,640 8,640 7,560 5,980 3,930 1,940 2,540 3,200 3,860 

Qn 7,618 9,414 10,798 10,798 12,358 10,695 8,212 6,448 5,193 5,193 5,864 6,735 
 
Tabela 7.3.30. Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Suchań           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,179 0,240 0,325 0,404 0,423 0,339 0,186 0,135 0,112 0,108 0,125 0,144 

NNQ 0,080 0,110 0,170 0,180 0,220 0,116 0,060 0,044 0,001 0,001 0,001 0,041 

Qn 0,129 0,175 0,248 0,307 0,307 0,228 0,123 0,090 0,056 0,056 0,063 0,092 
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Tabela 7.3.31. Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Zamęcin           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,357 0,506 0,651 0,801 0,809 0,569 0,349 0,236 0,166 0,155 0,201 0,244 

NNQ 0,140 0,130 0,380 0,310 0,310 0,240 0,090 0,070 0,040 0,040 0,030 0,080 

Qn 0,248 0,318 0,543 0,543 0,543 0,404 0,220 0,153 0,100 0,100 0,115 0,162 
wod. Morzyca           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,568 0,766 0,962 1,137 1,162 0,933 0,548 0,386 0,323 0,276 0,308 0,375 

NNQ 0,180 0,170 0,420 0,420 0,520 0,410 0,210 0,090 0,040 0,040 0,040 0,140 

Qn 0,374 0,468 0,691 0,810 0,810 0,671 0,379 0,238 0,181 0,166 0,166 0,258 
 

Tabela 7.3.32. Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Chociwel           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,090 0,134 0,183 0,221 0,217 0,196 0,117 0,085 0,068 0,061 0,065 0,068 

NNQ 0,011 0,031 0,034 0,031 0,050 0,048 0,048 0,035 0,013 0,007 0,007 0,005 

Qn 0,051 0,082 0,109 0,126 0,134 0,122 0,082 0,060 0,040 0,036 0,036 0,036 
wod. Gogolewo           

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 1,400 1,840 2,647 3,505 3,448 2,749 1,343 1,001 0,870 0,758 0,969 1,247 

NNQ 0,590 0,771 0,880 0,980 1,200 1,140 0,450 0,240 0,050 0,049 0,241 0,330 

Qn 0,995 1,305 1,763 2,284 2,284 1,944 0,897 0,621 0,460 0,404 0,605 0,789 
wod. Stargard Szczeciński         

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 1,989 2,556 3,553 4,448 4,416 3,619 1,852 1,385 1,229 1,072 1,333 1,836 

NNQ 0,958 1,100 1,440 1,240 1,772 1,600 0,570 0,300 0,113 0,111 0,360 0,579 

Qn 1,473 1,828 2,496 2,969 2,969 2,610 1,211 0,843 0,671 0,591 0,847 1,207 
 

Tabela 7.3.33. Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Marianowo          

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,294 0,425 0,649 0,878 0,820 0,666 0,281 0,203 0,157 0,168 0,180 0,228 

NNQ 0,005 0,030 0,200 0,110 0,150 0,200 0,004 0,004 0,003 0,006 0,013 0,012 

Qn 0,149 0,228 0,425 0,490 0,490 0,433 0,142 0,103 0,084 0,084 0,097 0,120 
 

Tabela 7.3.34. Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Wiechowo          

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,277 0,378 0,502 0,614 0,609 0,514 0,244 0,172 0,138 0,150 0,158 0,192 

NNQ 0,001 0,060 0,180 0,140 0,140 0,180 0,029 0,010 0,007 0,007 0,002 0,001 

Qn 0,139 0,219 0,360 0,360 0,360 0,360 0,137 0,091 0,077 0,077 0,077 0,096 
 

Tabela 7.3.35.Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  
wod. Pęzino          

  XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

SNQ 0,436 0,558 0,776 0,948 0,855 0,719 0,385 0,295 0,252 0,231 0,235 0,357 
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NNQ 0,199 0,270 0,344 0,356 0,351 0,337 0,100 0,035 0,027 0,027 0,090 0,110 

Qn 0,317 0,414 0,560 0,628 0,628 0,528 0,243 0,165 0,134 0,134 0,162 0,233 
 

Zbiorcze zestawienie wyników 

 

Wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych Qn w m
3
/s w zlewni Iny zestawiono 

w tab. 7.3.36. – 7.3.42.  

Zastosowano następujące skróty: 

MK 1 – na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) – tzw. metoda 

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

MK 2 – na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) – tzw. metoda 

Kostrzewy, parametr k na podstawie wzoru regionalnego, 

R-W – na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego, 

MAŁ. U. – metoda małopolska, stan ekologiczny umiarkowany. 

 

Tabela 7.3.36. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Ina 
wod. Krzemień             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

MK 2 Qn 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

R-W Qn 0,25 0,19 0,19 0,19 0,49 0,49 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 

MAŁ. U. Qn 0,26 0,32 0,32 0,39 0,42 0,38 0,27 0,21 0,18 0,18 0,18 0,21 

wod. Stargard Szczeciński I          

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

MK 2 Qn 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

R-W Qn 1,71 1,50 1,50 1,50 3,48 3,48 1,38 1,38 1,38 1,38 1,70 1,70 

MAŁ. U. Qn 1,77 2,46 2,46 2,90 2,90 2,52 1,47 1,08 0,98 0,98 1,19 1,45 

wod. Stargard Szczeciński II          

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

MK 2 Qn 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

R-W Qn 4,46 4,27 4,27 4,27 8,34 8,34 3,89 3,89 3,89 3,89 4,46 4,46 

MAŁ. U. Qn 3,23 5,69 6,61 7,61 8,39 6,07 3,98 2,75 2,30 2,30 3,19 3,87 

wod. Goleniów           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

MK 2 Qn 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

R-W Qn 8,53 7,60 7,60 7,60 13,83 13,83 7,96 7,98 7,98 7,98 8,53 8,53 

MAŁ. U. Qn 7,62 9,41 10,80 10,80 12,36 10,70 8,21 6,45 5,19 5,19 5,86 6,74 
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Tabela 7.3.37. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Reczyca 
wod. Suchań             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

MK 2 Qn 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

R-W Qn 0,13 0,11 0,11 0,11 0,34 0,34 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 

MAŁ. U. Qn 0,13 0,18 0,25 0,31 0,31 0,23 0,12 0,09 0,06 0,06 0,06 0,09 

 

Tabela 7.3.38. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Mała Ina 
wod. Zamęcin             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

MK 2 Qn 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

R-W Qn 0,17 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 

MAŁ. U. Qn 0,25 0,32 0,54 0,54 0,54 0,40 0,22 0,15 0,10 0,10 0,12 0,16 

wod. Morzyca           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

MK 2 Qn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

R-W Qn 0,28 0,17 0,17 0,17 0,39 0,39 0,39 0,39 0,28 0,28 0,28 0,28 

MAŁ. U. Qn 0,37 0,47 0,69 0,81 0,81 0,67 0,38 0,24 0,18 0,17 0,17 0,26 

 

Tabela 7.3.39. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Krąpiel 
wod. Chociwel           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

MK 2 Qn 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

R-W Qn 0,07 0,03 0,03 0,03 0,20 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 

MAŁ. U. Qn 0,05 0,08 0,11 0,13 0,13 0,12 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 

wod. Gogolewo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

MK 2 Qn 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

R-W Qn 0,97 0,77 0,77 0,77 2,75 2,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,97 0,97 

MAŁ. U. Qn 1,00 1,31 1,76 2,28 2,28 1,94 0,90 0,62 0,46 0,40 0,61 0,79 

wod. Stargard Szczeciński           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

MK 2 Qn 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

R-W Qn 1,33 1,10 1,10 1,10 3,17 3,17 1,07 1,07 1,07 1,07 1,33 1,33 

MAŁ. U. Qn 1,47 1,83 2,50 2,97 2,97 2,61 1,21 0,84 0,67 0,59 0,85 1,21 
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Tabela 7.3.40. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Krępa 
wod. Marianowo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

MK 2 Qn 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

R-W Qn 0,18 0,03 0,03 0,03 0,67 0,67 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 

MAŁ. U. Qn 0,15 0,23 0,43 0,49 0,49 0,43 0,14 0,10 0,08 0,08 0,10 0,12 

 

Tabela 7.3.41. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Dołżnica 
wod. Wiechowo           

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

MK 2 Qn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

R-W Qn 0,16 0,06 0,06 0,06 0,51 0,51 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 

MAŁ. U. Qn 0,14 0,22 0,36 0,36 0,36 0,36 0,14 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 

 

Tabela 7.3.42. Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Pęzinka 
wod. Pęzino             

metoda   XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

MK 1 Qn 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

MK 2 Qn 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

R-W Qn 0,24 0,27 0,27 0,27 0,72 0,72 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 

MAŁ. U. Qn 0,32 0,41 0,56 0,63 0,63 0,53 0,24 0,17 0,13 0,13 0,16 0,23 

 

7.4 Zasoby dyspozycyjne zwrotne 

 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane są jako 

różnica pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu 

nienaruszalnego w danym przekroju. Zasoby te określają ilość wody, jaka może zostać 

pobrana z danego przekroju rzeki pod warunkiem, że użytkownik po wykorzystaniu pobranej 

wody zwróci ją w całości do rzeki bezpośrednio poniżej miejsca poboru [PRO-WODA, 

2008]. Ich matematyczny zapis podano poniżej: 

ZDZgw,p% = Qgw,p% – Qn 

gdzie: 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 

różnych gwarancji (np. w przypadku zlewni Iny 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni Iny 

zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy, zgodnie 

z kryterium rybacko – wędkarskim i metoda małopolską). 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczono zgodnie z powyższym równaniem dla: 
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• 7 rzek w ich przekrojach kontrolowanych (13 przekrojów wodowskazowych), 

• 12 miesięcy z podziałem na 3 dekady, 

• 4 wartości gwarancji (Gt): 50, 70, 90 i 95%, 

• 4 metod (wariantów) przepływu nienaruszalnego (Qn). 

Dla każdego przekroju wodowskazowego obliczono wartości przepływów 

gwarantowanych rzeczywistych oraz wartości przepływu nienaruszalnego, które rozłożono 

następnie w profilu podłużnym analizowanych rzek zgodnie przyrostem powierzchni zlewni, 

a w przypadku przepływu gwarantowanego rzeczywistego, dodatkowo uwzględniono skok 

o wartość użytkowania (pobór lub zrzut) w danym przekroju bilansowym rzeki. Zbiór 

wartości przepływów gwarantowanych rzeczywistych zestawiono w tab. 7.4.1. 

 

Tabela 7.4.1. Wartości przepływów gwarantowanych rzeczywistych wg gwarancji  

dla poszczególnych posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Ina 
Posterunek Gt Qgwrz Gt Qgwrz Gt Qgwrz Gt Qgwrz 

Krzemień 50 0,40 70 0,32 90 0,24 95 0,22 

Stargard Szczeciński I 50 3,14 70 2,29 90 1,29 95 1,03 

Stargard Szczeciński II 50 7,42 70 5,67 90 3,42 95 2,73 

Goleniów 50 12,18 70 10,19 90 7,42 95 5,16 

Suchań 50 0,27 70 0,18 90 0,09 95 0,07 

Zamęcin 50 0,51 70 0,33 90 0,16 95 0,12 

Morzyca 50 0,80 70 0,51 90 0,26 95 0,18 

Chociwel 50 0,14 70 0,09 90 0,05 95 0,03 

Gogolewo 50 2,20 70 1,35 90 0,71 95 0,50 

Stargard Szczeciński 50 3,03 70 2,00 90 1,08 95 0,78 

Marianowo 50 0,53 70 0,31 90 0,16 95 0,12 

Wiechowo 50 0,39 70 0,23 90 0,10 95 0,07 

Pęzino 50 0,61 70 0,41 90 0,21 95 0,15 

 

W tab. 7.4.2. zestawiono wartości zasobu dyspozycyjnego zwrotnego przy przepływie 

gwarantowanym rzeczywistym (Gt = 90%) i przepływie nienaruszalnym obliczonym metodą 

parametryczną H. Kostrzewy (współczynnik k wg równania opracowanego dla zlewni Iny) 

dla rzeki Reczyca w I dekadzie marca. Wielkość użytkowania (pobór wody, zrzut ścieków) 

jest niewielki, choć jego układ ma charakter niekorzystny z punktu widzenia kształtowania się 

przepływu w profilu podłużnym rzeki. Wynika to z faktu, iż w pierwszej kolejności ma 

miejsce pobór wody, a następnie zrzut oczyszczonych ścieków, w dodatku w ilości nieco 

ponad 50% wielkości poboru. Co więcej, rzeka Reczyca, z uwagi na małą powierzchnię oraz 

zdolność retencyjną odznacza się niskimi wartościami przepływu rzeczywistego o gwarancji 

90%, co w warunkach wyższego przepływu nienaruszalnego (wg H. Kostrzewy) choćby 

w przekroju wodowskazowym Suchań daje ujemne wartości zasobu dyspozycyjnego 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni rzeki Iny 

 

128 

 

zwrotnego. W związku z tym dla okresu o wskazanych charakterystykach hydrologicznych 

nie tylko nie ma realnej możliwości zwiększenia użytkowania, ale przede wszystkim już 

istniejące użytkowanie jest nieco za duże w stosunku do możliwości ich zaspokojenia. 

Powyższy przykład wskazuje zatem na konieczność obliczenia wartości zasobu 

dyspozycyjnego zwrotnego w kontekście ustalenia najbardziej prawdopodobnych okresów 

oraz odcinków analizowanych rzek z punktu widzenia istniejących deficytów wody oraz 

ewentualnych możliwości zwiększenia wielkości użytkowania zasobów wodnych 

w zlewniach, w których wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych daje jeszcze taką 

możliwość, oczywiście przy założeniu zwrotu wody w pobranej ilości i jakości. Niemniej na 

wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wpływa kilka czynników, które mogą znacznie 

różnicować ZDZ w danym przekroju bilansowym rzeki, stąd konieczność stosowania 

zindywidualizowanego podejścia do ostatecznej oceny wielkości ZDZ do poszczególnych 

rzek. 

Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności ZDZ w profilu podłużnym rzeki nie 

objętej jeszcze działalnością wodno-gospodarczą jest przepływ nienaruszalny. Z uwagi na 

stosowanie różnych, czasem bardzo odmiennych, metod obliczeniowych oraz warunków 

brzegowych, uzyskuje się duże zróżnicowanie wartości Qn. Tak jest choćby w przypadku 

dwóch wariantów przepływu nienaruszalnego wg metody H. Kostrzewy. Zależnie od 

przyjętej wartości współczynnika k, a więc tym samym zależnie od sposobu jego obliczania 

(„wariant sztywny”, wariant wg zaproponowanego równania), zmienia się Qn. Dodatkowo, 

niezależnie od wariantu, przyjmuje się jedną wartość przepływu nienaruszalnego dla całego 

roku. Jeszcze większe różnice powstają przy porównywaniu wartości Qn obliczonych m.in. 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego czy metodą małopolską, które różnicują co prawda 

wielkość Qn w poszczególnych miesiącach czy innych interwałach czasowych, ale nierzadko 

są wyższe od wartości obliczonych metodą parametryczną Kostrzewy. 
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Tabela 7.4.2. Przykładowa tabela bilansowa przygotowana dla rzeki Reczyca (marzec, I dekada, Gt = 90%, Qn wg metody H. Kostrzewy) 

Kilometraż Powierzchnia 
Wartość 

użytkowania 

Skumulowana 
wartość 

użytkowania 

Przepływ 
nienaruszalny 

Przepływ 
gwarantowany 

rzeczywisty 

Zasób dyspozycyjny 
zwrotny 

Typ 
przekroju 

bilansowego 
Nazwa przekroju bilansowego 

Typ 
użytkownika 

Km [km] A [km2] i [m3/s] 
∑i [m3/s] 
powyżej 

∑i [m3/s] 
poniżej 

Qn [m3/s] 
∑Qgwr 
[m3/s] 

powyżej 

∑Qgwr 
[m3/s] 

poniżej 

ZDZ 
[m3/s] 

powyżej 

ZDZ 
[m3/s] 

poniżej 

  początek   16,78 0,00   0,00000   0,00000 0,00000   0,00000   

  powyżej: Kanał Ognica   13,46 14,97   0,00000   0,01847 0,01663   -0,00185   

Dopływ Kanał Ognica   13,46 14,79                 

  poniżej: Kanał Ognica   13,46 29,76   0,00000   0,03672 0,03305   -0,00367   

  MEW Piotr Ćwir, przepływowa, jaz   5,67 53,63   0,00000   0,06618 0,05956   -0,00662   

  powyżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 54,64   0,00000   0,06742 0,06068   -0,00674   

Dopływ Dopływ z Brudzewic   5,34 23,85                 

  poniżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 78,49   0,00000   0,09685 0,08717   -0,00969   

Użytkownik 
staw, Ryszard Wołoncewicz, m. 

Suchań 
p 4,60 79,80 -0,00510 0,00000 -0,00510 0,09847 0,08862 0,08352 -0,00985 -0,01495 

Wodowskaz Suchań   3,90 81,04   -0,00510   0,10000 0,09000   -0,01000   

Użytkownik 
komunalna oczyszczalnia ścieków, 

UMiG Suchań, m. Suchań 
z 3,30 82,10 0,00347 -0,00510 -0,00163 0,10131 0,09118 0,09465 -0,01013 -0,00666 

Monitoring Ujście Do Iny. M. Suchanówko   2,54 83,45   -0,00163   0,10298 0,09268   -0,01030   

  JCWP PLRW600016198549   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   -0,01085   

  ujście (Ina)   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   -0,01085   
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Inną ważną determinantą różnicującą wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 

w czasie i w przestrzeni jest przyjęta wartość gwarancji (Gt). Im wyższa gwarancja, tym 

niższa wartość przepływu gwarantowanego, a więc tym samym mniejsze zasoby 

dyspozycyjne zwrotne. Wobec tego przy najwyższych gwarancjach oraz najwyższych 

wartościach przepływu nienaruszalnego uzyskuje się najmniejsze zasoby dyspozycyjne 

zwrotne, o ile nadal są one dostępne, bowiem często okazuje się, że przez cały rok i w całym 

profilu podłużnym rzeki występuje deficyt zasobów wodnych pogłębiony dodatkowo o już 

istniejące użytkowanie. 

Szczegółowe wyniki zmienności ZDZ w czasie i w profilu podłużnym rzek 

kontrolowanych przedstawiono w postaci wykresów słupkowych i zamieszczono 

w załączniku 7.4. (rys. 7.4.1. – 7.4.26.). 

 

7.5 Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

 

 Zgodnie z metodyką [PRO – WODA, 2008]: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) o określonej gwarancji występowania, 

pokazujące, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy 

zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę 

pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia 

bezzwrotnego pobranej wody”. 

W statycznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stalą, stanowiącą część zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych”. 

ZDBgw,p%  = α ZDBgw,p%  = α (Qgw,p% - Qn) 

gdzie: 

α – współczynnik określający jaka część zasobów dyspozycyjnych zwrotnych może być 

odprowadzona z cieku bez naruszenia wielkości przepływu nienaruszalnego oraz stopnia 

zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych poniżej. 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 

różnych gwarancji(np. w przypadku zlewni Iny 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni Iny 

zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy, zgodnie 

z kryterium rybacko – wędkarskim i metoda małopolską). 

W dynamicznych bilansach ilościowych: 
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„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) obliczane są na podstawie analizy statystycznej 

wyników bilansu”. 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne obliczono zgodnie z powyższym równaniem dla: 

• 7 rzek w ich przekrojach kontrolowanych (13 przekrojów wodowskazowych), 

• 12 miesięcy z podziałem na 3 dekady, 

• 4 wartości gwarancji (Gt): 50, 70, 90 i 95%, 

• 4 metod (wariantów) przepływu nienaruszalnego (Qn). 

W tab. 7.5.1. zestawiono wartości zasobu dyspozycyjnego bezzwrotnego przy 

przepływie gwarantowanym rzeczywistym (Gt = 90%) i przepływie nienaruszalnym 

obliczonym metodą parametryczną H. Kostrzewy (współczynnik k wg wzoru regionalnego) 

dla rzeki Reczyca w I dekadzie marca. 

Powyższy przykład wskazuje zatem na konieczność obliczenia wartości zasobu 

dyspozycyjnego bezzwrotnego w kontekście ustalenia najbardziej prawdopodobnych okresów 

oraz odcinków analizowanych rzek z punktu widzenia możliwości bezzwrotnego pobierania 

wody. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne przyjmują wartości dodatnie w sytuacji, gdy 

dostępne są zasoby dyspozycyjne zwrotne, a więc ZDB > 0, jeśli ZDZ >0. W przypadku gdy 

zasoby dyspozycyjne zwrotne wykazują wartości ujemne (deficyt) oraz dla niskich choć 

dodatnich wartości ZDZ, zasoby dyspozycyjne bezzwrotne nazywane w opracowaniu również 

rezerwami, przyjmują wartości ujemne. Nie ma wówczas możliwości poboru wody, ani 

zwrotnego, ani tym bardziej bezzwrotnego. 

Szczegółowe wyniki zmienności ZDB w czasie i w profilu podłużnym rzek 

kontrolowanych przedstawiono w postaci wykresów słupkowych i zamieszczono 

w załączniku 7.5. (rys. 7.5.1. – 7.5.17.). 
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Tabela 7.5.1. Przykładowa tabela bilansowa przygotowana dla rzeki Reczyca (marzec, I dekada, Gt = 90%, Qn wg metody H. Kostrzewy) 

Kilometraż Powierzchnia 
Wartość 

użytkowania 

Skumulowana 
wartość 

użytkowania 

Przepływ 
nienaruszalny 

Przepływ 
gwarantowany 

rzeczywisty 

Zasób dyspozycyjny 
bezzwrotny 

Typ 
przekroju 

bilansowego 
Nazwa przekroju bilansowego 

Typ 
użytkownika 

Km [km] A [km2] i [m3/s] 
∑i [m3/s] 
powyżej 

∑i [m3/s] 
poniżej 

Qn [m3/s] 
∑Qgwr 
[m3/s] 

powyżej 

∑Qgwr 
[m3/s] 

poniżej 

ZDB 
[m3/s] 

powyżej 

ZDB 
[m3/s] 

poniżej 

  początek   16,78 0,00   0,00000   0,00000 0,00000   0,00000   

  powyżej: Kanał Ognica   13,46 14,97   0,00000   0,01847 0,01663   0,00000   

Dopływ Kanał Ognica   13,46 14,79                 

  poniżej: Kanał Ognica   13,46 29,76   0,00000   0,03672 0,03305   0,00000   

  MEW Piotr Ćwir, przepływowa, jaz   5,67 53,63   0,00000   0,06618 0,05956   0,00000   

  powyżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 54,64   0,00000   0,06742 0,06068   0,00000   

Dopływ Dopływ z Brudzewic   5,34 23,85                 

  poniżej: Dopływ z Brudzewic   5,34 78,49   0,00000   0,09685 0,08717   0,00000   

Użytkownik 
staw, Ryszard Wołoncewicz, m. 

Suchań 
p 4,60 79,80 -0,00510 0,00000 -0,00510 0,09847 0,08862 0,08352 0,00000 0,00000 

Wodowskaz Suchań   3,90 81,04   -0,00510   0,10000 0,09000   0,00000   

Użytkownik 
komunalna oczyszczalnia ścieków, 

UMiG Suchań, m. Suchań 
z 3,30 82,10 0,00347 -0,00510 -0,00163 0,10131 0,09118 0,09465 0,00000 0,00000 

Monitoring Ujście Do Iny. M. Suchanówko   2,54 83,45   -0,00163   0,10298 0,09268   0,00000   

  JCWP PLRW600016198549   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   0,00000   

  ujście (Ina)   0,00 87,96   -0,00163   0,10854 0,09769   0,00000   
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Bilans wodny jezior 

Jako zasoby dyspozycyjne bezzwrotne dla jezior ZDBjez przyjęto objętość wody 

jeziornej mieszczącej się w zakresie średniej rocznej amplitudy stanów wody wyznaczonej 

z wielolecia. Założenie takie uwzględnia powiązanie zasobów dyspozycyjnych z naturalnym 

rytmem zmienności całkowitych zasobów wodnych jeziora, kształtowanych sezonowymi 

zmianami warunków zasilania. Powoduje też, że wyznaczona retencja użyteczna mieści się 

w zakresie ekstremalnych wahań zwierciadła wody jeziora, które występując okresowo 

w sposób naturalny i nie prowadzą do degradacji ekosystemu tego jeziora.  

ZDBjez = 0,01 ∆HsAjez  [mln m
3
] 

gdzie: 

∆Hs - średnia roczna amplituda stanów wody z wielolecia [cm]; 

Ajez - powierzchnia jeziora [km
2
]. 

W przypadku braku kontroli hydrometrycznej zgodnie ∆Hs wyznacza się jako średnią 

arytmetyczną wyników obliczeń otrzymanych z czterech formuł empirycznych: 

∆H 1 = 10,15 (Azjez/ Ajez)
0,434

 

∆H 2 = 0,066 (Azjez/ Ajez) + 44,486 

∆H 3 = 0,327 (Azjez/ Ajez) + 33,13 

∆H 4 = 0,319 (Azjez/ Ajez) – 0,147L + 38,40 

gdzie: 

Azjez – powierzchnia całkowitej zlewni jeziora [km
2
]; 

L – stopień lesistości zlewni jeziora [%]. 

Do obliczeń bilansowych zlewni Iny zleceniodawca wytypował 6 jezior: Krzemień 

(na rzece Ina), Sierakowo (na rzece Reczyca), Starzyca (na rzece Karpiel), Kamienny Most 

(na rzece Krąpiel), Marianowskie (na rzece Krępa) i Szadzko (na rzece Pęzinka).  

 

Tabela7.5.2. Wytypowane jeziora w zlewni Iny 

nazwa jeziora Ajez w km
2
 

jez. Krzemień 2,162 

jez. Sierakowo 0,589 

jez. Starzyca 0,594 

jez. Kamienny Most 0,568 

jez. Marianowskie 0,824 

jez. Szadzko 0,745 
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W związku z tym, że dla jezior Starzyca i Kamienny Most MPHP 2010 wyznacza 

jedną, wspólną JCW jeziornych, obliczenia bilansowe wykonano łącznie dla obu jezior. Ze 

względu na brak danych hydrometrycznych zasoby bezzwrotne policzone zostały  przy użyciu 

wzorów empirycznych.  

 

Tabela 7.5.3. Średnia roczna amplituda stanów wody dla jezior w zlewni Iny 

Ajez Azjez L śr. ∆H 

nazwa jeziora km
2
 km

2
 % cm 

jez. Krzemień 2,162 12,811 70,34 29,95 

jez. Sierakowo 0,589 14,962 40,87 40,50 

jez. Starzyca + jez. Kamienny Most 1,162 25,692 13,49 43,47 

jez. Marianowskie 0,824 7,166 18,37 38,48 

jez. Szadzko 0,745 38,463 29,48 50,53 

 

 

Tabela 7.5.4. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne ZDBjez dla jezior w zlewni Iny 

ZDBjez 

nazwa jeziora mln m
3
 

jez. Krzemień 0,648 

jez. Sierakowo 0,239 

jez. Starzyca + jez. Kamienny Most 0,505 

jez. Marianowskie 0,317 

jez. Szadzko 0,377 

 

7.6 Stan ilościowy zasobów wodnych 

 

Zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniono w zakresie przepływu nienaruszalnego 

(rozdział 7.3. przyjęcie kryterium rybacko-wędkarskiego jako miarodajnego), ostateczne 

wyniki oraz wnioski przedstawiono poniżej (oraz rozdziale 10 i w tabelach 10.1.1 – 10.1.8).  

Przepływ nienaruszalny dla kryterium rybacko – wędkarskiego 

 

 Rzeka Ina 

Zdecydowaną większość użytkowników rzeki Ina stanowią stawy. W zlewni 

funkcjonują pojedyncze obszary nawodnieniowe oraz punkt poboru wody typu 

przemysłowego. Najwięcej stawów zlokalizowano wzdłuż górnego biegu rzeki Ina, a więc na 

odcinku charakteryzującym się z natury niskimi wartościami natężenia przepływu, 

szczególnie w okresie letnim i jesiennym. Biorąc jednak pod uwagę genezę deficytu wody 
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należy podkreślić, że taki rozkład przestrzenny użytkowników nie ma większego znaczenia 

dla wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych. Analiza wskazuje bowiem, że deficyt jest 

niemal wyłącznie pochodną wielkości przepływu nienaruszalnego, wyższego szczególnie na 

wiosnę od przepływu rzeczywistego, niezależnie od gwarancji (50, 70, 90, 95%) oraz od 

metody obliczania przepływu rzeczywistego gwarantowanego. W związku z tym, oraz 

z uwagi na rozmieszczenie użytkowników wody, przy aktualnym stanie rozbioru wody nie 

ma możliwości zapewnienia jej dostawy na poziomie wyższym niż około 30% w przypadku 

odcinka górnego oraz około 40% dla odcinka środkowego i dolnego biegu rzeki. Odwołując 

się do hierarchii użytkowników zaproponowanej w metodyce PRO-WODA, dostawa wody 

powinna być zapewniona w pierwszej kolejności użytkownikowi nr 803006 (Rejonowy 

Zakład Usługowy Służb Mundurowych). Należy jednak zauważyć, że suma użytkowania 

powyżej jest większa od różnicy przepływu rzeczywistego gwarantowanego i przepływu 

nienaruszalnego, w związku z czym mamy do czynienia z naturalnym deficytem wody. Poza 

tym okresy największego poboru wody dla stawów (III – IV) niemal nie pokrywają się 

z okresem największego poboru wody do nawodnień (IV – VIII), stąd nie ma potrzeby 

weryfikacji wielkości użytkowania wody. 

 

Rzeka Reczyca 

Podobna sytuacja panuje na rzece Reczyca. W zlewni działa tylko jeden staw 

(nr 803062) z największymi potrzebami w marcu i kwietniu. Jednocześnie w tych miesiącach 

przepływ nienaruszalny przyjmuje największe wartości, zatem deficyt wody ma podłoże 

naturalne. W analizowanych warunkach nie ma już zatem możliwości zaspokojenia potrzeb 

wodnych wspomnianego użytkownika na poziomie gwarancji 70-procentowej. Zaspokojenie 

potrzeb wodnych stawu jest możliwe przy przepływach rzeczywistych o gwarancji 50%. 

 

Rzeka Mała Ina 

W zlewni funkcjonuje kilkunastu użytkowników wody, wśród nich zdecydowanie 

przeważa zrzut, m.in. z oczyszczalni ścieków. Ten typ użytkowników zlokalizowany jest 

w górnej części zlewni. Pobory wody ograniczają się do trzech punktów, tj. cukrowni (pobór 

dla przemysłu), stawu oraz obszaru nawadnianego. Suma ich potrzeb jest z reguły wyższa niż 

suma zrzutów, stąd już przy przepływie nienaruszalnym równym wartości przepływu 

rzeczywistego o zadanej gwarancji powstaje deficyt wody. W przypadku rzeki Mała Ina 

możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych istnieją przez cały rok ale jedynie z gwarancją 50 

i 70%. 90-procentowa gwarancja dostawy wody występuje wyłącznie od grudnia do lutego. 
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W pozostałych miesiącach, nawet przy zachowaniu hierarchii użytkowników, z powodu 

przepływu nienaruszalnego wyższego od przepływu rzeczywistego gwarantowanego, nie ma 

możliwości zapewnienia wystarczającej ilości wody żadnemu użytkownikowi. 

 

Rzeka Krąpiel 

Przyjęcie kryterium rybacko-wędkarskiego jako miarodajnej metody wyznaczania 

przepływu nienaruszalnego oznacza, iż możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych 

użytkowników istnieją na poziomie 50 i 70% dla przeważającej części roku z wyjątkiem 

marca i kwietnia, natomiast nie ma możliwości dostawy wody o określonej w pozwoleniach 

wielkości na poziomie gwarancji 90 i 95%, dla wszystkich użytkowników. Największym 

użytkownikiem wody są stawy Dzwonowo. Ich potrzeby są wielokrotnie większe od sumy 

potrzeb pozostałych użytkowników. Niemniej zaniechanie dostawy wody dla stawów 

Dzwonowo nie zlikwiduje deficytu wody, który wynika z poczynionych założeń bilansowania 

zasobów wodnych. 

 

Rzeka Krępa 

Rzeka Krępa charakteryzuje się deficytem wody niezależnie od gwarancji (50, 70, 90, 

95%), przy czym zmienia się okres .jJego występowania. Najkrócej trwa przy przepływach 

rzeczywistych o gwarancji 50 i 70% (III, IV), najdłużej natomiast przy gwarancji przepływu 

rzeczywistego na poziomie 90 i 95% (III – XI). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest 

wielkość przyjętego przepływu nienaruszalnego, zdecydowanie wyższa niż przepływ 

dekadowy rzeczywisty. Zapewnienie możliwości niezakłóconego poboru dla stawów istnieje 

zasadniczo jedynie na poziomie 50 i 70%, chociaż biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników, 

tj. konieczność napełniania stawów na wiosnę oraz niewielkie ilości wody w pozostałych 

miesiącach, rzeka Krępa nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań. Dostawa wody 

w oczekiwanym okresie roku byłaby możliwa po przyjęciu innej wartości przepływu 

nienaruszalnego, choć wtedy mogłoby dość do zaburzenia delikatnej równowagi 

ekosystemów objętych szczególną ochroną prawną. Sytuacji nie zmieni zatem nawet 

weryfikacja wartości dopuszczalnego poboru już istniejących użytkowników, natomiast ich 

dalsza obecność w zlewni zależy jedynie od przyjętego kryterium przepływu nienaruszalnego. 

 

Rzeka Dołżnica 

Sytuacja rzeki Dołżnica różni się znacząco od pozostałych analizowanych cieków 

kontrolowanych. Jako jedyna nie jest bowiem objęta działalnością wodno-gospodarczą, 
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a więc nie prowadzi się w jej zlewni użytkowania wody, szczególnie poboru. W związku 

z tym można określić stan jej zasobów w warunkach naturalnych oraz wprowadzić określone 

uwarunkowania hydrologiczne dla poboru i zrzutu perspektywicznego. Analiza dostępności 

zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wskazuje na deficyt wody w dwóch newralgicznych 

miesiącach, tj. w marcu i kwietniu. Deficyt wody we wskazanych miesiącach dotyczy 

wszystkich rozpatrywanych gwarancji przepływu rzeczywistego (50, 70, 90 i 95%), co 

wynika z wysokiego w tym czasie przepływu nienaruszalnego wg kryterium rybacko-

wędkarskiego. Możliwości użytkowania wody istnieją w pozostałych dziesięciu miesiącach 

roku dla gwarancji na poziomie 50 i 70%, natomiast dostępności ZDZ nie można zapewnić 

dla większych wartości gwarancji (90 i 95%) w przypadku okresu między majem 

a listopadem. Potencjalnym użytkownikom można zatem zapewnić zasoby wodne 

o obliczonej wielkości, zależnie od miesiąca, jedynie na poziomie 50 i 70%, a niezależnie od 

miesiąca tylko na poziomie poniżej 30%. 

 

Rzeka Pęzinka 

Umieszczając wartości przyjętego przepływu nienaruszalnego dla rzeki Pęzinka 

w ciągu wartości przepływów dekadowych rzeczywistych, można uzyskać poziom gwarancji 

Qn. Zestawienie takie wyraźnie pokazuje, że w marcu i kwietniu przepływ nienaruszalny 

osiąga 3-krotnie większą wartość niż w pozostałych miesiącach. W efekcie w obu miesiącach 

mamy do czynienia z deficytem wody i w związku z tym nie powinien następować rozbiór 

wody. Oczywiście, weryfikacja pozwoleń wodno prawnych czy nawet ich cofnięcie nie 

zmieni sytuacji – nadal będziemy notowali deficyt wody. Istniejącym stawom można 

zapewnić dostęp do wody jedynie dla gwarancji poniżej 40% lub obliczając zasoby wodne 

z wykorzystaniem innej metody ustalania przepływu nienaruszalnego niż przyjęta 

w opracowaniu. Dla kryterium rybacko-wędkarskiego, niezależnie od gwarancji (50, 70, 90 

czy 95%), zarówno w marcu jak i w kwietniu notowany jest deficyt wody, który dla 

gwarancji 90 i 95% zwiększa dodatkowo zasięg czasowy obejmując już cały rok 

hydrologiczny. 

 

Przepływ nienaruszalny metodą Kostrzewy (współczynnik k według wzoru regionalnego) 

 

Jakkolwiek kryterium rybacko-wędkarskie uznano za miarodajną metodę obliczania 

przepływu nienaruszalnego w warunkach przyrodniczych zlewni rzeki Ina i wykorzystano 

jako jeden z warunków brzegowych w celu obliczenia zasobów dyspozycyjnych, wnioski 
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z analizy zasobów wodnych oraz skutków działalności wodnogospodarczej w zlewni rzeki 

Ina oparto dodatkowo o rozkład przepływu nienaruszalnego obliczonego metodą 

parametryczną Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, dla współczynnika k według 

wzoru regionalnego, o którym mowa w poprzednich rozdziałach, zarówno w profilu 

podłużnym rzek kontrolowanych jak i w roku hydrologicznym. Jest to realizacja postulatu 

wysuniętego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.   

 

Rzeka Ina 

Rzeka Ina posiada zasoby dyspozycyjne przez cały rok hydrologiczny dla gwarancji 

50 i 70%. Dla przepływów rzeczywistych gwarantowanych 90 i 95% dostępne zasoby maleją, 

tj. dla gwarancji 90% brak ZDZ obejmuje jedynie odcinek źródłowy do kilometra 100-110, 

a więc rejon wodowskazu Krzemień, natomiast dla gwarancji 95% deficyt wody  

(ZDZ ≤ 0 m
3
/s) zaznacza się na zdecydowanie dłuższym odcinku, tj. powyżej ujścia Małej 

Iny. W tych przypadkach wynika on jednak z faktu, iż wartość przepływu nienaruszalnego 

jest wyższa od wartości przepływu gwarantowanego rzeczywistego, choć oczywiście 

wielkość deficytu jest pogłębiana przez intensywne użytkowanie tej części zlewni. 

 

Rzeka Reczyca 

Również w przypadku Reczycy istnieje możliwość zagwarantowania dostępności 

zasobów dyspozycyjnych na poziomie 50 i 70%, w całym profilu podłużnym oraz we 

wszystkich miesiącach i dekadach. Już jednak dla przepływu rzeczywistego o gwarancji  

Gt = 90% oraz Gt = 95% pojawiający się deficyt wody obejmuje cały profil podłużny rzeki 

i zaznacza się we wszystkich analizowanych miesiącach i dekadach roku. Przyczyną takiego 

stanu jest ujemna różnica między przepływem rzeczywistym gwarantowanym a przepływem 

nienaruszalnym. 

 

Rzeka Mała Ina 

Podobna jest geneza deficytu wody w zlewni rzeki Mała Ina. Jakkolwiek dla 

przepływów rzeczywistych o gwarancji 50 i 70% nie ma problemu z dostępnością zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych, tak dla gwarancji 90% występuje deficyt wody spowodowany 

równowagą między przepływem rzeczywistym gwarantowanym (Qgw) a przepływem 

nienaruszalnym (Qn), a dla gwarancji 95% przewaga ilościowa Qn nad Qgw. Należy jednak 

zwrócić uwagę, iż deficyt obejmuje jedynie odcinek powyżej wodowskazu Zamęcin. 
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Krąpiel 

W przypadku rzeki Krąpiel nie ma możliwości zapewnienia zasobów dyspozycyjnych 

jedynie dla gwarancji 95%. Dla przepływów rzeczywistych gwarantowanych Gt = 90% 

problem deficytu wody obejmuje tylko odcinek rzeki w rejonie wodowskazu Chociwel, 

a wynika z równowagi wartości przepływu gwarantowanego rzeczywistego i nienaruszalnego. 

Niemniej z uwagi na brak konieczności dostawy wody w tym rejonie (powyżej wodowskazu 

Chociwel funkcjonuje jedynie oczyszczalnia ścieków), wskazany deficyt nie powoduje 

żadnych negatywnych skutków wodnogospodarczych. Problem utrzymania przepływu 

nienaruszalnego pojawia się w rejonie kilometra 30,40, gdzie funkcjonuje staw (nr 803066). 

Określone dla niego wartości poboru wody na poziomie 0,693 [m
3
/s] w okresie największego 

zapotrzebowania (marzec) powodują, że pojawiający się deficyt wody utrzymuje się na 

odcinku około 15 km, tj. do kilometra 16,67 (ujście rzeki Pęzinki do Krąpieli). Problem 

ujemnego zasoby dyspozycyjnego zwrotnego dotyczy przepływów rzeczywistych o gwarancji 

większej niż 70% przy czym w przypadku gwarancji 90 i 95% deficyt sięga dalej, tzn. do 

ujścia rzeki do recypienta, a dla Gt = 95% deficyt obejmuje cały profil podłużny Krąpieli, 

bowiem przepływ nienaruszalny jest wyższy od rzeczywistego gwarantowanego. Pomijając 

zatem ostatni przypadek (Gt = 95%), istnieje możliwość utrzymania zasobów dyspozycyjnych 

zwrotnych i bezzwrotnych, lecz wymaga weryfikacji wielkości poborów określonych 

w pozwoleniu wodnoprawnym. 

 

Rzeka Krępa 

W przypadku rzeki Krępa problem z dostępnością zasobów dyspozycyjnych dotyczy 

wszystkich gwarancji przy czym zmienia się ich zasięg czasowy i przestrzenny. Dla 

przepływów rzeczywistych o gwarancji 50% deficyt wody pojawia się w marcu, około 

kilometra 1,07 i utrzymuje się do ujścia. Wynika ze zbyt dużych wartości poboru wody 

w porównaniu do możliwości określonych wielkością zasobu dyspozycyjnego zwrotnego 

i bezzwrotnego.  

Dla gwarancji na poziomie 70% deficyt wody występuje ponownie w odcinku 

ujściowym i utrzymuje się w okresie od lutego do kwietnia oraz w czerwcu. Wynika 

z nadmiernego użytkowania w rozpatrywanych warunkach przepływu rzeczywistego 

gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego. Niedobór zasobów dyspozycyjnych 

w porównaniu do potrzeb wynosi od około 0,10 [m
3
/s] w czerwcu do około 0,30 [m

3
/s] 

w marcu.  
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Analiza przepływów rzeczywistych o gwarancji 90% prowadzi do kilku wniosków. 

Przede wszystkim, jedynie w kwietniu przepływ nienaruszalny jest większy od rzeczywistego 

gwarantowanego, zatem o deficycie decydują założenia metodyczne. Od lutego do marca oraz 

od maja do października deficyt wody występuje w odcinku górnym (km ~ 21,5), a w odcinku 

dolnym (km~1,03) przez cały rok hydrologiczny. Przyczyną niedoborów wody jest 

nadmierny pobór wody, który wymaga znacznego ograniczenia. W tym przypadku jednak 

różnica między potrzebami, które wiosną wynoszą nawet 0,50 [m
3
/s] a możliwościami 

(wielkość ZDZ szacowana na kilkadziesiąt litrów na sekundę) wynosi kilkaset litrów na 

sekundę. Do podziału między wszystkich użytkowników (pobór) pozostaje zatem 

kilkadziesiąt litrów na sekundę, a więc zdecydowanie za mało na zaspokojenie potrzeb 

choćby jednego stawu. Stąd nawet weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych nie znajduje 

uzasadnienia – na poziomie 90% nie można realnie zaspokoić potrzeb wodnych 

użytkownikom już obecnym w zlewni. 

W przypadku gwarancji 95% nie ma żadnych możliwości realizacji potrzeb wodnych 

użytkowników w zlewni z uwagi na wartość przepływu nienaruszalnego przewyższającą 

przepływ rzeczywisty gwarantowany. 

 

Dołżnica 

W zlewni rzeki Dołżnica nie prowadzi się rejestrowanej gospodarki wodnej – brak 

użytkowników wody. Wobec tego analiza zasobów dyspozycyjnych ma wymiar 

perspektywiczny. Prowadzi ona do wniosku, iż zapewnienie dostępności wody jest możliwe 

dla gwarancji na poziomie 50 i 70%, bowiem w tych przypadkach wartości przepływu 

nienaruszalnego jest mniejsza od gwarantowanego rzeczywistego, wielkość zasobów 

dyspozycyjnych w przekroju zamykającym ciek wynosi odpowiednio 0,28 i 0,12 [m
3
/s], 

w ciągu całego roku hydrologicznego. Dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 90 i 95% 

Qn jest większy niż przepływ rzeczywisty gwarantowany, stąd mówimy o deficycie 

wynikającym z przyjętych założeń obliczeniowych, który wynosi odpowiednio 0,01 oraz 

0,04 [m
3
/s]. 

 

Pęzinka 

Rzeka Pęzinka, z racji obecności pseudobifurkacji, wymaga odrębnego potraktowania 

z punktu widzenia obliczeń bilansowych. Rzeka, zwana dawniej Iną Kradzioną, rozpoczyna 

swój biegu od koryta rzeki Ina, 1,9 km poniżej wodowskazu Krzemień. W tym miejscu 

następuje bowiem rozdział wody na Inę Kradzioną i Inę (właściwą). W dotychczasowych 
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obliczeniach przyjmowano klasyczny rozkład zasobów wodnych w zlewni, tj. punktowi 

początkowemu biegu cieku nadawano wartość natężenia przepływu równą 0 [m
3
/s]. Jednak 

z powodu ciągłego zasilania Pęzinki wodą z Iny, punktowi początkowemu biegu 

przedmiotowego cieku należałoby nadać wartość Q > 0 [m
3
/s]. Zleceniodawca nie dostarczył 

jednak żadnych danych ilościowych nt. proporcji rozrządu wody między Pęzinkę i Inę, co 

uniemożliwia wiarygodną analizę przypadku. Z dostępnych danych, które trudno ocenić 

w zakresie wiarygodności, wynika, że około 50% wartości natężenia przepływu rzeki Ina 

poniżej wodowskazu Krzemień kierowana jest do koryta Pęzinki. Mając ten fakt na uwadze 

wykonano ekstrapolację przepływów z ciągu wartości dekadowych wodowskazu Krzemień, 

proporcjonalnie do przyrostu powierzchni zlewni, na przekrój niekontrolowany, gdzie 

następuje rozdział wody. Na podstawie uzyskanego ciągu obliczono wartości przepływu 

rzeczywistego o gwarancjach: 50, 70, 90 i 95%, a następnie przypisano do punktu 

początkowego rzeki w hydrologicznym. Wartości przepływu rzeczywistego gwarantowanego 

wyniosły odpowiednio: 0,21; 0,17; 0,13 i 0,12 [m
3
/s]. Dysponując przepływem 

nienaruszalnym w przekroju wodowskazowym Pęzino oraz powierzchnią zlewni użytkownika 

nr 803054 (staw rybny) obliczono wartość przepływu nienaruszalnego dla wspomnianego 

przekroju bilansowego i uzyskano wartość 0,012 [m3/s]. Wobec tego wielkość zasobu 

dyspozycyjnego bezzwrotnego, a więc uwzględniającego potrzeby kolejnego stawu 

(nr 803025), w przekroju bilansowym nr 803054 istniałaby możliwość bezzwrotnego poboru 

wody przez cały rok hydrologiczny na poziomie gwarancji 50 i 70% z jednym wyjątkiem – 

pobór w marcu wynosi 0,134 [m
3
/s], natomiast ZDB 0,133 [m

3
/s]. Dla gwarancji 90 i 95% 

zapotrzebowania na wodę może być zrealizowane jedynie dla użytkownika nr 803025, 

bowiem pobór (maj – wrzesień) wynoszący 0,025 [m
3
/s] jest mniejszy niż ZDB dla tego 

przekroju bilansowego. Z kolei w przypadku użytkownika nr 803054, dla gwarancji 90%, 

dostawa oczekiwanej ilości wody jest niemożliwa w marcu, a dla gwarancji 95% w lutym 

i marcu.  

 

Podsumowanie 

Wielkość zasobów wodnych w zlewni zależy nie tylko ustroju hydrologicznego oraz 

warunków klimatycznych czy szeroko rozumianego kontekstu geograficznego, ale również, 

a często przede wszystkim, od założeń matematycznych czy hydrologicznych. Zasoby 

dyspozycyjne zwrotne zależą od przyjętej gwarancji przepływu rzeczywistego oraz wartości 

przepływu nienaruszalnego. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji postanowień dyrektyw 

unijnych (ptasiej, siedliskowej, wodnej), ochrony ekosystemów, a więc ogólnie biorąc 
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realizacji postanowień koncepcji zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego, 

zaproponowano przyjęcie przepływu nienaruszalnego wg kryterium rybacko-wędkarskiego. 

Wykazuje on bowiem zmienność w roku hydrologicznym, a więc koresponduje z naturalnym 

rytmem funkcjonowania geoekosystemów zlewni rzecznych. Niemniej jednoczesne 

przyjmowanie zróżnicowanego przepływu nienaruszalnego oraz jednej wartości przepływu 

rzeczywistego gwarantowanego dla całego roku skutkuje niedoszacowaniem zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych w czasie wiosennych roztopów oraz ich przeszacowaniem 

w okresie występowania niskich wartości natężenia przepływu. W tej sytuacji należałoby 

zmienić kryterium wyboru przepływu nienaruszalnego, choć nadrzędna wydaje się 

konieczność utrzymania geoekosystemów w jak najmniej przekształconym stanie 

ekologicznym. Proponuje się zatem zróżnicowanie wielkości gwarancji w poszczególnych 

miesiącach tak, by uwzględnić przyrost zasobów wodnych w okresie naturalnie zwiększonego 

zasilania oraz zmniejszenie w miesiącach letnich czy jesiennych. Podstawowym powodem 

występowania deficytu wody w analizowanych rzekach jest wielkość przyjętego przepływu 

nienaruszalnego bez uwzględnienia dynamiki przepływów gwarantowanych w ujęciu 

rocznym.  W związku z tym jakakolwiek weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych nie 

spowoduje zmiany sytuacji hydrologicznej, tj. w dalszym ciągu będziemy notowali ujemne 

wartości ZDZ, a więc nie będziemy dysponowali zasobem zwrotnym. Zdecydowana 

większość użytkowników w zlewni to stawy rybne, które wymagają dostawy wody w marcu 

i kwietniu, a więc wówczas, gdy zgodnie z kryterium rybacko-wędkarskim przyjmuje się 

najwyższe wartości przepływu nienaruszalnego, odpowiadające gwarancjom poniżej 50%. 

Wobec tego zapewnienie wody wspomnianemu rodzajowi użytkowników byłoby możliwe na 

bardzo niskim poziomie gwarancji. 

Analiza zasobów dyspozycyjnych przy warunkach brzegowych zaproponowanych 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a więc szczególnie przyjmując przepływ 

nienaruszalny wg Kostrzewy (metoda II) prowadzi do wniosku, iż możliwość 

zagwarantowania dostawy wody dla użytkowników obecnych w zlewni istnieje potencjalnie 

przy przepływach rzeczywistych o gwarancjach 50 i 70%. Dla gwarancji 90% deficyt wody 

pojawia się w zlewniach rzek: Reczyca i Dołżnica, natomiast dla gwarancji 95% na 

wszystkich ciekach kontrolowanych przy czym w przypadku rzeki Ina zaznacza się on na 

odcinku powyżej ujścia Małej Iny.  
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8. Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód podziemnych 

 

8.1 Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych 

 

Bilans wód podziemnych przeprowadzono w rejonach wodno – gospodarczych 

przyjętych przez Ministra Środowiska jako podstawa do prowadzenia gospodarki wodami 

podziemnymi i zgodnych z podziałem na rejony wodno – gospodarcze Dolnej Odry 

i Przymorza zachodniego [Hydroconsult 2011], (tab. 8.1.1) Nie zdecydowano się na 

wydzielenie żadnych podrejonów wodno-gospodarczych.  

 

Tabela 8.1.1 Rejony wodno-gospodarcze w  obszarze bilansowym Iny 

 
Nr rejonu Nazwa rejonu 

A-1 
Ina od źródeł do Stargardu 

Szczecińskiego 

A-2 Krąpiel 

A-3 Mała Ina 

A-4 
Ina od Stargardu Szczecińskiego do 

ujścia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8.1.1 Rejony wodno-gospodarcze w  obszarze bilansowym Iny 

 

W toku prac rozważano rozdzielenie rejonu wodno – gospodarczego A4 na 

2 podrejony 

• Ina od Stargardu Szczecińskiego do Goleniowa 

• Ina od Goleniowa do ujścia. 
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Uzasadnieniem dla takiego podziału byłaby przynależność rejonu Iny od Goleniowa 

do ujścia do pasa Nizin Nadmorskich, które wykazują  inną charakterystykę  

hydrogeologiczną niż pas pojezierzy: 

• cechują je niskie zasoby dyspozycyjne, co wiąże się z ograniczeniami poborów 

• ewapotranspiracja przeważa nad opadem atmosferycznym, co powoduje deficytowy 

charakter bilansu hydrologicznego  

•  dominują ekosystemy podmokłe stale i okresowo, co skutkuje koniecznością silnego 

ograniczenia depresji w celu ich ochrony  

• występuje geogeniczne zagrożenie dla jakości wód pobieranych dla celów 

komunalnych i przemysłowych 

 

Jednakże sposób rozmieszczenia największych ujęć wód podziemnych (m.in. ujęcie 

komunalne dla Goleniowa), rozdział zasobów wód podziemnych w zatwierdzonej 

dokumentacji zasobowej dla rejonu bilansowego Iny  oraz wytyczne do planowanego 

opracowania warunków korzystania z  wód dla rejonu Iny zadecydowały o pozostaniu przy 

pierwotnym podziale na 4 rejony bilansowe. 

 

8.2 Zasoby wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych 

 

Przeprowadzony bilans wód podziemnych miał za zadanie ustalić potencjalne 

i gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania.  

Podstawę do ustalenia potencjalnych zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania z określoną gwarancją stanowiła „Dokumentacja hydrogeologiczna 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy wraz z GZWP nr 

123 Stargard – Goleniów”  (Proxima, 2004) oraz „ 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” [Herbich, 2009]. 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania ZDgx zdefiniowane 

w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby 

dyspozycyjne, zgodnie z definicją zawartą w odnośnym Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
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i metodyką zaakceptowaną przez KDH, są wyznaczane na podstawie średnich wieloletnich 

zasobów odnawialnych wód podziemnych. 

Tak ustalone zasoby dyspozycyjne oznaczają, że są one możliwe do pobrania z obszaru 

bilansowego z gwarancją czasową g=50%, w  warunkach bez dodatkowej zabudowy 

hydrotechnicznej i bez analizy stopnia zwrotu zagospodarowanych wód podziemnych do 

systemu hydrograficznego. 

Zgodnie z tak określonymi założeniami metodycznymi  zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania średnie z wielolecia (o gwarancji czasowej g=50%) zostały 

przyjęte na podstawie danych z wspomnianej wcześniej  dokumentacji zasobowej wykonanej 

przez Proximę.  

Zasoby gwarantowane z 5 i 15-letnich okresów posusznych (o gwarancji 70 i 95%) 

zostały obliczone metodami hydrologicznymi, zgodnie z metodyką i odniesione do zasobów 

dyspozycyjnych ustalonych w dokumentacji zasobowej. 

Obliczenia bilansowe przeprowadzono dla 4 rejonów wodno gospodarczych na 

podstawie danych z wielolecia 1990 -2009 (tab. 8.2.1). Zgodnie z rozdziałem 2.4. 

Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne, w celu uzyskania ciągłości i jednorodności 

statystycznych ciągów hydrologicznych, rzeczywiste niepełne ciągi wydłużono krzywymi 

regresji.  

 

Tabela 8.2.1 Ogólna charakterystyka rejonów wodno gospodarczych w zlewni bilansowej Iny 

 

 

 

 

 

Rejon bilansowy F  

Odpływ 
podziemny 
gruntowy 
średni                     

Qg 

Wielolecie 

Przepływ 
nienaruszalny 
wg Kostrzewy 

Qn 

Pobór 
średni 
w roku 
2010           
Qśr 

Pobór 
dopuszczalny 
średni dobowy 
wg pozwoleń 

wodno 
prawnych Qdśr 

Symbol Nazwa rejonu km
2
 m

3
/s l/s/km

2
   m

3
/s m

3
/d m

3
/d 

A1 Górna Ina 743 2,56 3,44 1990-2009 0,89 7 578 11 926 

A2 Krąpiel 596 2,18 3,66 1990-2009 0,85 3 461 6 043 

A3 Mała Ina 407 0,77 1,89 1990-2009 0,18 5 201 7 049 

A4 

Ina od 
Stargardu 

Szczecińskiego 
do ujścia 

779 6,64 8,52 1990-2009 2,12 16 000 30 617 
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8.3 Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonach wodno-

gospodarczych 

 

REJON BILANSOWY A1 – GÓRNA INA 

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ= 2,71 wyznacza 4-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni rzeki Iny (tabela 8.3.1) na wymuszenia 

zewnętrzne (zmiany zasilania i poboru). 

Przepływ nienaruszalny Iny w przekroju Stargard Szczeciński został obliczony 

w wysokości 0,89 m
3
/s (za H. Kostrzewą, 1977). 

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 4-

letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 1,94 

m
3
/s, który wraz z przepływem nienaruszalnym stanowi podstawę dla ustalenia 

gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Iny w  przekroju Stargard 

Szczeciński, wyznaczone jako średnie 4-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 2,33 m
3
/s 

do 3,99 m
3
/s              (201 312 m3/d –344 736 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni Iny w przekroju 

Stargard Szczeciński o powierzchni AZB=731 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,85 m3/s (73 440 m
3
/d=26,8 mln m

3
/rok) przy module zdZB=100,04 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-1 Ina Górna o powierzchni 743,4 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDRWG=0,86 m3/s=74 370 m
3
/d=27,1 mln m

3
/rok. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-1 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 65,5 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 2,765 mln m3/rok =7,6 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-1 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 61,2 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-1 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 57,0 tys.m3/dobę.  



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 147

 

Tabela 8.3.1  Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-1 Ina od 

źródeł do Stargardu Szczecińskiego 

 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 731 km2 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-2009  2,56 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 2,45 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 2,14 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZZB 110,5 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego 

w  zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
60,15 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego sredniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 
2,71 ( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 4,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
1,94 m3/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
0,89 m3/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  zlewni bilansowej  

0,85 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

100,04 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego do 

reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,02 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 743,4 km2 

16 0,86 m3/s 

17 74 370,51 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 
ZDRWG=zdZB*AZRWG 27 145 235,75 m3/r 

19 2 765 938,09 m3/r 

20 7 577,91 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,09 m3/s 

22 0,11 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

9 093,50 m3/d 

24 0,14 m3/s 

25 
Udm pobór dopuszczalny średni dobowy 

11 925,54 m3/d 

26 0,77 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

66 792,60 m3/d 

28 0,76 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

65 277,01 m3/d 
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Tabela 8.3.2 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-1 Ina od źródeł do Stargardu Szczecińskiego 

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzystania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
maksymalnego 

rocznego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

  m3/d m3/s m3/d m3/s % m3/d m3/s % m3/d m3/s % 

ZDg50 
73 

130 0.85 
65 

552.09 0.76 10.36 
61 

204.46 0.71 16.31 57 019.04 0.66 22.03 

ZDg70 
69 

984 0.81 
62 

406.09 0.72 10.83 
58 

058.46 0.67 17.04 53 873.04 0.62 23.02 

ZDg95 
61 

344 0.71 
53 

766.09 0.62 12.35 
49 

418.46 0.57 19.44 45 233.04 0.52 26.26 

 

Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 8.3.1 - 6 prowadzi do 

szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz  

stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys. 8.3.1) 

pokazuje niewielkie czasowe zróżnicowanie infiltracji efektywnej, biorącej udział w zasilaniu 

obszarów spływu wód podziemnych do ujęć w poziomach użytkowych, w stosunku do 

zróżnicowania odpływu podziemnego do rzek w zlewni Iny, kształtowanego głównie przez 

odpływ z płytszych poziomów wodonośnych, drenowanych głównie bezpośrednio przez 

naturalną sieć hydrograficzną. 

 

 

 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys. 8.3.2) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i prognozowany w małym, choć wyraźnym 
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stopniu wpływa na średni roczny odpływ podziemny do rzek. Pobór w wysokości 

maksymalnej dopuszczalnej nie powoduje spadku przepływu podziemnego średniego 

rocznego poniżej wartości przepływu nienaruszalnego Iny w Stargardzie Szczecińskim. 

 

 

 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz o ilość odprowadzonych zużytych wód (powstałych ścieków) pokazuje 

(rys. 8.3.3, 8.3.4), że najniższa średnioroczna wartość tego przepływu nie przekracza 

przepływu nienaruszalnego, a zrzut ścieków, zarówno w wariancie 35% jak i 75% nie wpływa 

znacząco na przepływ podziemny. Prawidłowość opisana powyżej zaznacza się również 

w odniesieniu do całkowitych przepływów średnich rocznych skorygowanych o pobór 

maksymalny dopuszczalny (rys. 8.3.5). 
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Najistotniejsze dla oceny aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych zlewni Iny 

oraz stanu w warunkach ekstremalnego poboru, są przekształcenia przepływów niskich 

spowodowane zagospodarowaniem wód podziemnych. Poddane analizie przepływy najniższe 

NQR roczne w warunkach ich kształtowania przez pobór równy zasobom dostępnym dla 

zagospodarowania (rys. 8.3.6) wykazują wysoką wrażliwość przepływu na stopień zwrotu 

zużytych wód podziemnych do systemu hydrograficznego zlewni Iny. W okresach skrajnie 

posusznych przepływ NQ kształtował się poniżej przepływu nienaruszalnego Qnh (lata 1994-

96, 2003, 2006). Pobór dopuszczalny średniodobowy - bezzwrotny obniżał przepływ ale nie 

powodował jego całkowitego zaniku. W wariancie uwzględniającym 75% zwrot zużytych 

wód do systemu obliczenia wykazały znaczny wzrost przepływów niskich- do wartości 

przekraczających niżówki naturalne. Zwrot wód w takiej wysokości zminimalizował problem 

obniżenia przepływu poniżej stanów nienaruszalnych. 
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REJON BILANSOWY A2 – KRĄPIEL 

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ= 3,98 wyznacza 2-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni rzeki Krąpiel (tabela 8.3.3) na wymuszenia 

zewnętrzne (zmiany zasilania i poboru). 

Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel w przekroju ujściowym został obliczony 

w wysokości 0,85 m
3
/s [za H. Kostrzewą, 1977]. 

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 2-

letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 1,45 

m
3
/s, który wraz z przepływem nienaruszalnym stanowi podstawę dla ustalenia 

gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni rzeki Krąpiel w  przekroju 

ujściowym, wyznaczone jako średnie 2-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 1,73 m
3
/s 

do 3,67 m
3
/s              (149 472 m3/d –317 088 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni rzeki Krąpiel 

w przekroju ujściowym o powierzchni AZB=596 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,50 m3/s (42 840m
3
/d=15,6 mln m

3
/rok) przy module zdZB=71,88 m3/d*km2. 
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Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-2 Krąpiel o powierzchni 596 km
2
 są takie same jak dla zlewni bilansowej 

i ustalone jako gwarantowane w ilości ZDRWG=0,50 m3/s =42 840m
3
/d=15,6 mln m

3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-2 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 39,4 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 1,263 mln m3/rok =3,4 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-2 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 36,8 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-2 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 32,3 tys.m3/dobę.  

 

Tabela 8.3.3 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-2 

Krąpiel Szczecińskiego 

 
Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 596 km2 

2 SQGR 
odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-

2009 
 2,18 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 2,28 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 1,71 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZZB 115,3 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu 

podziemnego w  zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) 
83,16 mm/r 

8 ζ 

współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 
podziemnego sredniego rocznego 

QGRMAX/QGRMIN 3,98 
( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 2,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
1,45 m3/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny 

oszacowany Qns =0,6 Qgrmin 
0,85 m3/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w  zlewni bilansowej wg 
dokumentacji 

0,50 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

71,88 m3/d*km2 
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14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego 

do reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,00 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 596 km2 

16 0,50 m3/s 

17 42 840,00 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne 

do zagospodarowania w rejonie wodno-
gospodarczym ZDRWG=zdZB*AZRWG 15 636 

600,00 
m3/r 

19 1 263 241,06 m3/r 

20 3 460,93 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,040 m3/s 

22 0,048 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

4 153,12 m3/d 

24 0,07 m3/s 

25 
Udm pobór maksymalny dopuszczalny 

6 043,31 m3/d 

26 0,46 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

39 379,07 m3/d 

28 0,45 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

38 686,88 m3/d 

 

Tabela 8.3.4 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-2 Krąpiel Szczecińskiego 

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorz
ystania 
zasobó

w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalne
go średniego 

dobowego 

Stopień 
wykorz
ystania 
zasobó

w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o 

maksymalnego 
rocznego 

Stopień 
wykorzysta

nia 
zasobów 

  
m3/d m3/s m3/d 

m3/
s 

% m3/d 
m3/

s 
% m3/d m3/s % 

ZD

g50 
42 
840 

0,50 
39 

379,07 
0,46 8,08 

36 
796,69 

0,43 14,11 
32 

364,47 
0,37 24,45 

ZD

g70 
44 
928 

0,52 
41 

467,07 
0,48 7,70 

38 
884,69 

0,45 13,45 
34 

452,47 
0,40 23,32 

ZD

g95 
33 
696 

0,39 
30 

235,07 
0,35 10,27 

27 
652,69 

0,32 17,93 
23 

220,47 
0,27 31,09 

 

Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 8.3.7 – 8.3.12 prowadzi do 

szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz 

stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys. 8.3.7) pokazuje 

dość znaczne czasowe zróżnicowanie infiltracji efektywnej, biorącej udział w zasilaniu 

obszarów spływu wód podziemnych do ujęć w poziomach użytkowych, o podobnym 

przebiegu i zakresie  co zróżnicowanie odpływu podziemnego do rzek w zlewni Krąpieli. 

Podobny jest również okres występowania przepływów minimalnych. 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 155

 

 

 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys. 8.3.8) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i prognozowany w małym stopniu wpływa na 

średni roczny odpływ podziemny do rzek. Pobór w wysokości średniodobowej dopuszczalnej 

nie powoduje spadku przepływu podziemnego średniego rocznego poniżej wartości 

przepływu nienaruszalnego i również ma nieznaczny wpływ na średni roczny odpływ 

podziemny do rzek. 
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Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz o ilość odprowadzonych zużytych wód (powstałych ścieków) pokazuje 

(wykres 8.3.9, 8.3.10), że że najniższa średnioroczna wartość tego przepływu nie przekracza 

przepływu nienaruszalnego, a zrzut ścieków, zarówno w wariancie 35% jak i 75% nie wpływa 

znacząco na przepływ podziemny. Prawidłowość opisana powyżej zaznacza się również 

w odniesieniu do całkowitych przepływów średnich rocznych skorygowanych o pobór 

maksymalny dopuszczalny (rys. 8.3.11). 

 

 

 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 157

 

 

 

 

Poddane analizie przepływy najniższe NQR roczne w warunkach ich kształtowania przez 

pobór równy zasobom dostępnym dla zagospodarowania (rys.8.3.12) wykazują, iż 

w przeważającym okresie czasu przepływ podziemny jest niższy niż przepływ nienaruszalny. 

Stopień zwrotu zużytych wód podziemnych do systemu hydrograficznego nie zmienia 

sytuacji. W okresach skrajnie posusznych (2006) przepływ NQ w  cieku prawie zanika. 
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REJON BILANSOWY A3 – MAŁA INA 

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ= 2,20 wyznacza 5-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni rzeki Małej Iny (tabela 8.3.5) na 

wymuszenia zewnętrzne (zmiany zasilania i poboru). 

Przepływ nienaruszalny Małej Iny w profilu Morzyca został obliczony w wysokości 

0,18 m
3
/s (za H. Kostrzewą, 1977). 

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 5-

letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 0,67 

m
3
/s, który wraz z przepływem nienaruszalnym stanowi podstawę dla ustalenia 

gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Małej Iny w  przekroju ujściowym, 

wyznaczone jako średnie 5-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 0,80 m
3
/s do 1,15 

m
3
/s              (69 120 m3/d –99 360 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni Małej Iny 

w przekroju ujściowym o powierzchni AZB=407,08 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,67 m3/s (57 888 m
3
/d=21,13 mln m

3
/rok) przy module zdZB=141,15 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-3 Mała Ina o powierzchni 407,08 km
2
 są takie same jak dla zlewni 
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bilansowej i ustalono jako gwarantowane w ilości ZDRWG=0,67 m3/s=57 460 m
3
/d=21,0mln 

m
3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-3 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 52,3 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 1,898 mln m3/rok =5,2 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-3 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 50,4 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-3 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 49,7 tys.m3/dobę.  

 

Tabela 8.3.5 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-3 Mała 

Ina 

 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 407,08 km2 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-2009  0,77 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 0,77 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 0,67 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZZB 60,0 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego w  

zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) 
60,80 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego sredniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 2,20 
( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 5,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
0,67 m3/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
0,18 m3/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  zlewni bilansowej  

0,67 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

141,15 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego do 

reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,00 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 407,08 km2 

16 ZDRWG gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 

0,67 m3/s 
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17 57 460,00 m3/d 

18 

 zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 
ZDRWG=zdZB*AZRWG 20 972 

900,00 
m3/r 

19 1 898 405,68 m3/r 

20 5 201,11 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,060 m3/s 

22 0,072 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

6 241,33 m3/d 

24 0,08 m3/s 

25 
Udm pobór dopuszczalny średni dobowy 

7 049,01 m3/d 

26 0,60 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

52 258,89 m3/d 

28 0,59 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

51 218,67 m3/d 

 

Tabela 8.3.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych  dla rejonu wodno-

gospodarczego A-3 Mała Ina  

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
maksymalnego 

rocznego 

Stopień 
wykorzystani
a zasobów 

  
m3/d m3/s m3/d 

m3/
s 

% m3/d 
m3/

s 
% m3/d 

m3/
s 

% 

ZDg

50 
57 
460 

0,67 
52 

258,89 
0,60 9,05 

50 
410,99 

0,58 12,27 49 713,33 
0,5
8 

13,48 

ZDg

70 
50 
793 

0,59 
45 

592,29 
0,53 10,24 

43 
744,39 

0,51 13,88 43 046,73 
0,5
0 

15,25 

ZDg

95 
42 
096 

0,49 
36 

894,40 
0,43 12,36 

35 
046,50 

0,41 16,75 34 348,85 
0,4
0 

18,40 

 

Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 8.3.13 – 8.3.18 prowadzi 

do szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego 

oraz stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys. 8.3.13) 

pokazuje niewielkie czasowe zróżnicowanie infiltracji efektywnej, biorącej udział w zasilaniu 

obszarów spływu wód podziemnych do ujęć w poziomach użytkowych, w stosunku do 

zróżnicowania odpływu podziemnego do rzek w zlewni Małej Iny, kształtowanego głównie 

przez odpływ z płytszych poziomów wodonośnych, drenowanych bezpośrednio przez 

naturalną sieć hydrograficzną. 
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Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys.8.3.14) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i prognozowany w małym, choć wyraźnym 

stopniu wpływa na średni roczny odpływ podziemny do rzek. Pobór w wysokości 

maksymalnej dopuszczalnej nie powoduje spadku przepływu podziemnego średniego 

rocznego poniżej wartości przepływu nienaruszalnego Małej Iny w Morzycy. 
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Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz o ilość odprowadzonych zużytych wód (powstałych ścieków) pokazuje 

(wykres 8.3.15, 8.3.16), że że najniższa średnioroczna wartość tego przepływu nie przekracza 

przepływu nienaruszalnego, a zrzut ścieków, zarówno w wariancie 35% jak i 75% nie wpływa 

znacząco na przepływ podziemny. Prawidłowość opisana powyżej zaznacza się również 

w odniesieniu do całkowitych przepływów średnich rocznych skorygowanych o pobór 

maksymalny dopuszczalny (rys. 8.3.17). 
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Poddane analizie przepływy najniższe NQR roczne w warunkach ich kształtowania 

przez pobór równy zasobom dostępnym dla zagospodarowania (wykres 8.3.18) wykazują 

wysoką wrażliwość przepływu na stopień zwrotu zużytych wód podziemnych do systemu 

hydrograficznego zlewni Małej Iny. W okresach skrajnie posusznych przepływ NQ 

kształtował się poniżej przepływu nienaruszalnego Qnh (lata 1994-1995, 1999, 2002-2004, 

2006, 2008-2009). Pobór maksymalny-bezzwrotny obniżał nieznacznie przepływ ale nie 

powodował jego całkowitego zaniku. W wariancie uwzględniającym 75% zwrot zużytych 
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wód do systemu obliczenia wykazały znaczny wzrost przepływów niskich-skorygowanych do 

wartości przekraczających niżówki naturalne. Zwrot wód w takiej wysokości mocno koryguje 

problem obniżenia przepływu poniżej przepływ nienaruszalnego, tak że przepływ NQ nie 

spada poniżej 50% przepływu nienaruszalnego. 

 

 

 

REJON BILANSOWY A4 – DOLNA INA 

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ= 4,54 wyznacza 9-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni różnicowej rzeki Iny od Stargardu 

Szczecińskiego do ujścia (tabela 8.3.7) na wymuszenia zewnętrzne (zmiany zasilania 

i poboru). 

Przepływ nienaruszalny Iny w przekroju ujściowym  został obliczony w wysokości 

2,12 m
3
/s [za H. Kostrzewą, 1977]. 

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 9-

letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 6,05 

m
3
/s, który wraz z przepływem nienaruszalnym stanowi podstawę dla ustalenia 

gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Iny w  przekroju ujściowym, 
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wyznaczone jako średnie 9-letnie, są zmienne w przedziale wartości od 7,26 m
3
/s do 11,47 

m
3
/s  (627 274 m3/d –991 008 m

3
/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w zlewni Iny w przekroju 

ujściowym o powierzchni AZB=748,1 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=1,14 m3/s (98 366m
3
/d=35,9 mln m

3
/rok) przy module zdZB=131,49 m3/d*km2. 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania w rejonie wodno 

gospodarczym A-4 Ina dolna o powierzchni 779,8 km
2
 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDRWG=1,19 m3/s=102,8 m
3
/d=37,5 mln m

3
/rok 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-4 przeprowadzony dla 

aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie 

wynoszące ok. 86,5 tys.m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru 

aktualnego (2010r.), ocenionego na 5,84 mln m3/rok =16,0 tys.m3/dobę. 

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-4 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej 

z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 71,8 tys.m3/dobę.  

Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego A-4 przeprowadzony dla 

wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej maksymalnej rocznej 

z  pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 57,1 tys.m3/dobę.  

 

Tabela 8.3.7 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-4 Ina od 

Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

 

Lp Symbol Parametr Wartość  Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 748,1 km2 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1990-2009  6,64 m3/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
 7,23 m3/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
 3,23 m3/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego 50,0 mm/r 

6 Ko 
wspołczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego 

w  zlewni 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
28,30 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego sredniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 4,54 
( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonosnego CI =f() 9,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
6,05 m3/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
2,12 m3/s 
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12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w  zlewni bilansowej ZDZB 
1,19 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostepnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej 
zdZB=ZDZB/AZZB 

136,99 m3/d*km2 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodnogospodarczego do 

reprezentatywnej zlewni bilansowej 
1,04 ( - ) 

15 AZRWG  powierzchnia rejonu wodnogospodarczego 779,4 km2 

16 1,24 m3/s 

17 106 770,00 m3/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w rejonie wodno-gospodarczym 
ZDRWG=zdZB*AZRWG 38 971 

048,77 
m3/r 

19 5 840 230,37 m3/r 

20 16 000,63 m3/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,19 m3/s 

22 0,22 m3/s 

23 
UPr pobór prognozowany 

19 200,76 m3/d 

24 0,35 m3/s 

25 
Udm pobór średniodobowy dopuszczalny 

30 616,75 m3/d 

26 1,05 m3/s 

27 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego  

90 769,37 m3/d 

28 1,01 m3/s 

29 
∆ZDPr wynik bilansu stanu prognozowanego 

87 569,24 m3/d 

 

Tabela 8.3.8 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-4 Ina od Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
maksymalnego 

rocznego 

Stopień 
wykorzystani
a zasobów 

  
m3/d m3/s m3/d 

m3/
s 

% m3/d 
m3/

s 
% m3/d 

m3/
s 

% 

ZDg

50 
106 
770 

1,24 
90 

769,37 
1,05 14,99 

76 
153,25 

0,88 28,68 
61 387,45 

0,7
1 42,50 

ZDg

70 
112 
320 

1,30 
96 

319,37 
1,11 14,25 

81 
703,25 

0,95 27,26 66 937,45 
0,7
7 

40,40 

ZDg

95 
50 
112 

0,58 
34 

111,37 
0,39 31,93 

19 
495,25 

0,23 61,10 4 729,45 
0,0
5 

90,56 

 

Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 8.3.19 – 8.3.24 prowadzi 

do szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego 

oraz stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys. 8.3.19) 

pokazuje niewielkie czasowe zróżnicowanie infiltracji efektywnej, biorącej udział w zasilaniu 
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obszarów spływu wód podziemnych do ujęć w poziomach użytkowych, w stosunku do 

zróżnicowania odpływu podziemnego do rzek w zlewni Iny. Na wielkość odpływu może mieć 

wpływ nie tylko  odpływ z płytszych poziomów wodonośnych, ale także wpływ cofki od 

strony Odry. 

 

 

 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys.8.3.20) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i prognozowany w małym, choć wyraźnym 

stopniu wpływa na średni roczny odpływ podziemny do rzek. Pobór w wysokości 

średniodobowej dopuszczalnej nie powoduje spadku przepływu podziemnego średniego 

rocznego poniżej wartości przepływu nienaruszalnego Iny w profilu ujściowym. 
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Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz o ilość odprowadzonych zużytych wód (powstałych ścieków) pokazuje 

(rys. 8.3.21, 8.3.22), że najniższa średnioroczna wartość tego przepływu nie przekracza 

przepływu nienaruszalnego, a zrzut ścieków, zarówno w wariancie 25% jak i 75% nie wpływa 

znacząco na przepływ podziemny. Prawidłowość opisana powyżej zaznacza się również 

w odniesieniu do całkowitych przepływów średnich rocznych skorygowanych o pobór 

maksymalny dopuszczalny (rys. 8.3.23). 
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Po analizie przepływów najniższych NQR rocznych w warunkach ich kształtowania 

przez pobór równy zasobom dostępnym dla zagospodarowania (8.3.24) wykazano niedużą ale 

wyraźną wrażliwość przepływu na stopień zwrotu zużytych wód podziemnych do systemu 

hydrograficznego zlewni Iny. W okresie posusznym (2004-2009) przepływ NQ kształtował 

się poniżej przepływu nienaruszalnego Qnh. Również w przepływie SQ widać w  tych latach 

trend zmniejszania się wartości przepływu. Pobór dopuszczalny -bezzwrotny obniżał 

przepływ nieznacznie ale wyraźnie.   
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9. Wyniki i analiza jakościowego bilansu wód powierzchniowych 

 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych zlewni Iny został wykonany w zakresie 

BZT5, Nog i Pog w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych zrzutów podanych 

w informacji urzędów marszałkowskich z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 

i w uzasadnionych przypadkach zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika, oraz dla 

wartości zrzutów wpisanych do pozwoleń wodnoprawnych i podanych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 169).  

Bilansem jakościowym objęto rzeki kontrolowane pod względem hydrologicznym 

i badane w ramach monitoringu w latach 2009 – 2011 tj. rzekę Inę oraz jej dopływy – 

Reczycę, Małą Inę, Krąpiel i jej dopływy - Krępą i Pęzinkę (WIOŚ Szczecin). 

Bilans jakościowy przeprowadzono w profilach podłużnych wyżej wymienionych rzek 

przyjmując następujące węzłowe przekroje bilansowe: 

- źródło oraz ujście  

- miejsca ujść dopływów 

- miejsca poborów wód i zrzutu ścieków 

- przekroje wodowskazowe i monitoringowe 

- miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne) 

- przekroje zamykające zlewnie Jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

 W zlewni Iny zastosowano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń 

wzdłuż biegu rzeki od źródeł do ujścia. Model bilansu jakościowego ma charakter statyczny 

i jest sporządzony oparciu o przepływ miarodajny tj. przepływ gwarantowany o gwarancji 

90% z wybranego dla bilansu ilościowego wielolecia 1983 – 2009 oraz stężenie miarodajne 

dla punktów monitoringowych tj. wartości średnio rocznej stężenia zgodnie 

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

1545) [Tyszewski, 2008]. 

 Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju 

i odpływającego z przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych 

pochodzącego ze zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości 

ładunków punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 
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Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w odniesieniu do 

stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym 

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

W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekracza wartość dopuszczalną dla 

stanu dobrego obliczono wielkość ładunku, o którą należy zredukować ładunek wprowadzany 

w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego. 

 W bilansie opartym na wielkościach rzeczywistych odprowadzanych ścieków 

uwzględniono wielkości zrzutów i wartości wskaźnika BZT5 w 2010 r. (użytkowanie w 2010 

r.). Do bilansu zawartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wodzie rzecznej przyjęto, że 

wartości stężeń tych substancji w odprowadzanych do niej ściekach są zgodne z najwyższymi 

dopuszczalnymi wartościami określonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 

lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r Nr 137, poz. 984 i Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169). 

W przypadku braku danych rzeczywistych do bilansu opartego na wartościach rzeczywistych 

zrzutów przyjęto dane z pozwoleń wodnoprawnych. 

 W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, 

przy założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 

policzono ładunek całkowity, jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto policzono 

stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych, jakie 

odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

 Wszystkie tabele bilansowe zawarte są w Załączniku. 

Prezentacją graficzną wykonanych bilansów jakościowych są profile hydrochemiczne 

przedstawiające rozkład ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia (BZT5, Nog 

i Pog) w profilu podłużnym rzeki. 

 

9.1 Ina 

 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringu Iny prowadzonego przez WIOŚ 

w Szczecinie w 2010 r. (dla wszystkich przekrojów poza stanowiskiem monitoringowym 

poniżej Recza Pomorskiego) w następujących przekrojach monitoringowych: 

 - Ina poniżej Recza Pomorskiego 

 - Ina powyżej ujścia Małej Iny 

 - Ina poniżej Stargardu Szczecińskiego 

 - Ina poniżej Goleniowa. 
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Dla stanowiska monitoringowego poniżej Recza Pomorskiego przyjęto do bilansu wartości 

BZT5, Nog i Pog obliczone na podstawie danych z 2009 r. i wartości monitoringowych 

stwierdzonych dla Iny poniżej Goleniowa w 2009 r. i 2011 r., przy założeniu, że 

oddziaływania obszarowe zlewni i procesy samooczyszczania w wodach Iny i dopływów są 

identyczne. 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na 2010 r. 

Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 9.1.1., 9.1.2. 

i 9.1.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog,  

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

ścieków można stwierdzić, że rzeka Ina ma zdolność chłonną dla substancji organicznych 

charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5. Na odcinku od źródeł do ujścia Małej Iny może 

przyjąć ładunek kształtujący się na poziomie od ok. 4 Mg/r (w górze odcinka) do ok. 80 Mg/r 

w dolnej części tego odcinka rzeki. Na odcinku od ujścia Małej Iny do ujścia wartość tego 

ładunku wzrasta od ok. 100 Mg/r do 330 Mg/r w przekroju ujściowym. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego w każdym przekroju bilansowym wzdłuż biegu 

rzeki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego, w związku z tym istnieje 

chłonność rzeki dla tego zanieczyszczenia. Na całej długości rzeka może przyjąć ładunek 

azotu ogólnego przekraczający wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami Iny. 

Ładunek fosforu całkowitego kształtuje się na poziomie niższym od wymaganego dla 

stanu dobrego na całym biegu rzeki, w związku z tym istnieje chłonność rzeki w odniesieniu 

do tego zanieczyszczenia. Na odcinku od źródeł do ujścia Małej Iny rzeka może przyjąć 

ładunek porównywalny z prowadzonym ładunkiem całkowitym. Od ujścia Małej Iny 

wielkość ładunku, który może przyjąć rzeka stanowi ok. połowę ładunku prowadzonego.  

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach. 

Dla ścieków przemysłowych w pozwoleniach wodnoprawnych podane były dopuszczalne 

stężenia Nog i Pog., dla ścieków komunalnych w pozwoleniach wodnoprawnych nie podano 

dopuszczalnych stężeń dla tych zanieczyszczeń, w związku z tym przyjęto wartości 

dopuszczalne z rozporządzenia. 

W ramach bilansu policzono ładunek całkowity w profilu podłużnym rzeki i obliczono 

wartości stężeń analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych. Określono 

chłonność rzeki dla tego wariantu. 

Wyniki bilansu dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych przedstawiono w tabelach 9.1.4., 

9.1.5. i 9.1.6. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 
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W przypadku BZT5 rzeka Inie wykazuje chłonności na następujących odcinkach: od 

źródeł do przekroju zrzutu ścieków w m. Recz (ok. 10 Mg/r), następnie od ujścia Stobnicy do 

przekroju zrzutu ścieków ze Stargardu Szczecińskiego (wzrasta z biegiem rzeki od ok. 16 

Mg/r do ok. 100 Mg/r; tylko poniżej ujścia Małej Iny wynosi ok. 160 Mg/r i wzrasta do ok. 

290 Mg/r poniżej Kąpieli a następnie maleje) oraz od ujścia Strugi Rożnowskiej do ujścia do 

Odry (w granicach od ok. 30 Mg/r do ok. 90 Mg/r). Na pozostałych odcinkach rzeki tj. od 

przekroju zrzutu ścieków w m. Recz do ujścia Stobnicy należy zredukować ładunek o ok. 

7 Mg/r, na odcinku od zrzutu ścieków z oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim do ujścia 

Strugi Rożnowskiej – od ok.20 Mg/r do ok. 160 Mg/r. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego ładunku 

całkowitego przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Recza Pomorskiego – 6,6 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym powyżej ujścia Małej Iny – 4,5 mg/l (klasa I) 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Stargardu Szczecińskiego – 7,4 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Goleniowa – 5,6 mg/l (klasa II). 

W dwóch przekrojach wartości BZT5 przyjmują wartości dla stanu poniżej dobrego. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego w każdym przekroju bilansowym wzdłuż biegu 

rzeki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego, w związku z tym istnieje 

chłonność rzeki. Wielkość chłonności tj. ładunku całkowitego, którego przyjęcie nie 

obniżyłoby stanu dobrego jest porównywalna z ładunkiem całkowitym prowadzonym 

z wodami rzeki. 

Obliczone stężenia azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Recza Pomorskiego – 3,63 mg/l (klasa I) 

o na stanowisku monitoringowym powyżej ujścia Małej Iny – 3,81 mg/l (klasa I) 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Stargardu Szczecińskiego – 5,53 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Goleniowa – 5,04 mg/l (klasa II). 

 Ładunek fosforu całkowitego kształtuje się na poziomie niższym od wymaganego dla 

stanu dobrego na całej długości rzeki od źródeł do ujścia do Odry za wyjątkiem krótkiego 

odcinka powyżej Małki (redukcja ładunku o ok. 1,5 Mg/l). Wielkość ładunku jaki można 

wprowadzić do wód Iny kształtuje się na poziomie od ok. 1 Mg/r na odcinku źródłowym do 

ok. 6 Mg/r poniżej Kanału Rzeplińskiego (stanowi to około połowy wielkości ładunku 

całkowitego w rzece). Od Kanału Rzeplińskiego w dół rzeki chłonność jest na poziomie ok. 

20 Mg/r nie mniej jednak stanowi to od ok. 20 % do 40 % wartości ładunku całkowitego. 
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Obliczone stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Recza Pomorskiego – 0,304 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym powyżej ujścia Małej Iny – 0,247 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Stargardu Szczecińskiego – 0,413 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Goleniowa – 0,329 mg/l (klasa II). 

W przekroju poniżej Stargardu Szczecińskiego stężenie fosforu ogólnego przyjmuje wartości 

dla stanu poniżej dobrego. 

 

9.2 Reczyca 

 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów Reczycy były policzone wartości średnioroczne z wyników 

monitoringowych z 2011 r. w przekroju ujściowym do Iny m. Suchanówko (WIOŚ Szczecin). 

Wartości te były zbliżone do wartości dla roku 2009 w tym przekroju. 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na 2010 r. 

(zweryfikowanych u użytkownika – UMiG Suchań).  

Wyniki bilansu dla wartości rzeczywistych zrzutów zestawiono w tabelach 9.2.1., 9.2.2. 

i 9.2.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości rzeki Reczycy w zakresie zawartości w wodzie rzecznej związków organicznych 

określanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Dla wszystkich tych 

zanieczyszczeń wielkość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego jest ok. dwóch razy 

większa od ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzecznymi. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych była wielkość zrzutu ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach 

i przyjętych z rozporządzenia wartości stężeń Nog i Pog. 

Wyniki bilansu dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych zestawiono w tabelach 9.2.4., 9.2.5. 

i 9.2.6. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

 Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istniej chłonność na całej 

długości rzeki Reczycy w zakresie zawartości w wodzie rzecznej związków organicznych 

określanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Wielkość chłonności 

Reczycy dla tych zanieczyszczeń jest na poziomie wartości z bilansu ładunków na 

wartościach rzeczywistych. 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 176

Obliczone w przekroju monitoringowm wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 3,40 mg/l (klasa II) 

o Nog – 3,16 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,261 mg/l (klasa II) 

 

9.3 Mała Ina  

 

 Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego Małej Iny opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringowe z 2010 r. w przekroju poniżej Sądowa 

i przekroju ujściowym  m. Witkowo (WIOŚ Szczecin) oraz dane o użytkowaniu (rzeczywiste 

wielkości zrzutów) z 2010 r. a także zweryfikowana u użytkownika wielkość zrzutu dla 

gminnej oczyszczalni ścieków m. Dolice (WZ Goleniów). 

 Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 

9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog, 

 Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

można stwierdzić, że dla wskaźnika BZT5 Mała Ina wykazuje zdolność chłonną na odcinku 

od źródeł do ujścia do Iny. Wartość ładunku całkowitego kształtuje się na poziomie od ok. 0,9 

Mg/r na odcinku źródłowym do ok. 20 Mg/r na odcinku od Dopływu z Moskorzyna do ujścia. 

Wielkość chłonności stanowi ok. 50 % wielkości ładunku prowadzonego z wodami Małej 

Iny. 

Dla azotu ogólnego wody Małej Iny wykazują chłonność na całej długości rzeki. 

Wielkość ładunku dozwolonego dla stanu dobrego jest ok. dwa razy większa od 

prowadzonego ładunku. Chłonność rzeki dla azotu ogólnego jest na poziomie wielkości 

ładunku całkowitego w rzece.  

Również w przypadku fosforu ogólnego Mała Ina wykazuje chłonność na całej 

długości. Analogicznie jak dla azotu ogólnego chłonność rzeki dla fosforu ogólnego jest na 

poziomie całkowitego ładunku w wodzie rzecznej.  

 Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach. 

Dla ścieków przemysłowych w pozwoleniach wodnoprawnych podane były dopuszczalne 

stężenia Nog i Pog., dla ścieków komunalnych w pozwoleniach wodnoprawnych nie podano 

dopuszczalnych stężeń dla tych zanieczyszczeń w związku z tym  przyjęto wartości 

dopuszczalne z rozporządzenia. 
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 W ramach bilansu policzono ładunek całkowity w profilu podłużnym rzeki i obliczono 

wartości stężeń analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych. Określono 

chłonność rzeki dla tego wariantu. 

Wyniki bilansu dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych przedstawiono w tabelach 9.3.4., 

9.3.5. i 9.3.6. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istnieje zdolność chłonna Małej 

Iny dla związków organicznych (BZT5) na odcinku od przekroju powyżej Strumienia 

Granowo (ok. 1,4 Mg/r) do ujścia (ok. 9 Mg/r). Na odcinkach rzeki od dopływu Strugi 

Lubiana do ujścia Strumienia Smardyńskiego jest na poziomie ok. 13 Mg/r – 20 Mg/r, a na 

odcinku od ujścia Kanału Kolin do ujścia Kanału Kluczewo jest na poziomie ok. 11 Mg/r. 

Na odcinku od przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do 

przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Żeńsko należy zredukować 

wprowadzany ładunek o wielkość ok. 2,4 Mg/R – 3 Mg/r. Na tym odcinku rzeka nie ma 

zdolności chłonnej. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego ładunku 

całkowitego  przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Sądowa – 3,6 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym m. Witkowo – 5,2 mg/l (klasa II). 

W przypadku azotu ogólnego rzeka wykazuje chłonność na całej długości. Chłonność 

jest na poziomie od ok. 2 Mg/r na odcinku źródłowym następnie wzrasta do ok. 40 Mg/r 

w przekroju ujściowym. 

Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych przyjmują 

następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Sądowa – 6,32 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym m. Witkowo – 6,11 mg/l (klasa II). 

Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje zdolność chłonną na całej długości za 

wyjątkiem odcinka od przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. 

Krzęcin do przekroju powyżej Strumienia Granowo, na którym należy zredukować 

wprowadzany ładunek fosforu ogólnego o ok. 0,02 Mg/R – 0,09 Mg/r. Na tym odcinku rzeka 

nie ma zdolności chłonnej. 

Stężenie fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych przyjmują 

następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym poniżej Sądowa – 0,29 mg/l (klasa II) 

na stanowisku monitoringowym m. Witkowo – 0,32 mg/l (klasa II). 
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9.4 Krąpiel 

 

 Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego Krąpieli opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringowe z 2010 r. ujściowym do Iny (WIOŚ 

Szczecin) oraz dane o użytkowaniu (rzeczywiste wielkości zrzutów) z 2010 r. a także 

zweryfikowane u użytkownika wielkości zrzutów dla wiejskiej oczyszczalni ścieków 

m. Pęzino wylot Nr 1 i Nr 2 (WZ Goleniów). 

Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 9.4.1., 

9.4.2., 9.4.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

 Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

można stwierdzić, że dla wskaźnika BZT5 rzeka Krąpiel wykazuje chłonność na całej swojej 

długości. Wartość chłonności w odniesieniu do stanu dobrego przekracza wartość 

prowadzonego ładunku całkowitego średnio o od ok. 75 % w górnym biegu rzeki, następnie 

wartość ta spada od ok. 50 % w środkowym biegu do 25 % na odcinku ujściowym. 

 Dla azotu ogólnego Krąpiel również posiada zdolność chłonną na całej długości. 

W górnym biegu rzeki wartość chłonności jest na poziomie ładunku całkowitego 

prowadzonego z wodami rzecznymi, od przekroju poniżej dopływu Kania wartość chłonności 

wzrasta do ok. 50 % ponad wielkość prowadzonego ładunku w dolnym biegu. 

 W przypadku fosforu ogólnego Krąpiel również może przyjąć ładunek na całej swoje 

długości. Wielkość tego ładunku znacznie przekracza wielkość prowadzonego ładunku 

całkowitego. 

 Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach 

podane w pozwoleniach wodnoprawnych i przyjęte dopuszczalne stężenia Nog i Pog 

z rozporządzenia. 

 Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 

9.4.4., 9.4.5., 9.4.6. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

 Rzeka Krąpiel na całej swojej długości wykazuje chłonność dla związków 

organicznych (BZT5), azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Wielkość chłonności dla tych 

wskaźników zanieczyszczenia jest na poziomie:  

- dla BZT5 - przekracza wartość prowadzonego ładunku całkowitego średnio o od ok. 50 %  

w górnym biegu rzeki, następnie wartość ta spada od ok. 40 % w środkowym biegu i do 

poziomu prowadzonego ładunku całkowitego na odcinku ujściowym; 
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- dla azotu ogólnego - w górnym biegu rzeki jest na poziomie ładunku całkowitego 

prowadzonego z wodami rzecznymi, od ujścia rzeki Krępa wartość chłonności wzrasta 

i przekracza wielkość prowadzonego ładunku o ok. 50% w dolnym biegu; 

- dla fosforu ogólnego - wielkość chłonności znacznie przekracza wielkość prowadzonego 

ładunku całkowitego. 

Obliczone w przekroju monitoringowym wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 3,18 mg/l (klasa II) 

o Nog – 4,06 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,093 mg/l (klasa I) 

 

9.5 Krępa 

 

Danymi wyjściowymi do bilansu Krępej były wyniki monitoringowe z 2011 r. w 

przekroju ujściowym do rzeki Krąpiel w m. Marianowo (WIOŚ Szczecin). Wyniki te były 

zbliżone do wartości stwierdzonych w tym przekroju w roku 2009. 

W związku z brakiem danych o rzeczywistym użytkowaniu (wiejska oczyszczalnia ścieków 

w m. Kozy) oraz danych z pozwolenia wodnoprawnego wykonano bilans ładunków 

zakładając, że ładunek całkowity jest ładunkiem ze źródeł obszarowych i rozproszonych. 

Ładunek zanieczyszczeń w przekrojach bilansowych rozłożono za pomocą spływu 

jednostkowego. 

Wyniki bilansu dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych przedstawiono w tabelach 9.5.1., 

9.5.2. i 9.5.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

 Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że istnieje chłonność na całej 

długości rzeki Krępa w zakresie zawartości związków organicznych określanych 

wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego, ponieważ prowadzony ładunek 

całkowity nie przekracza wartości obliczonej dla stanu dobrego. 

W przypadku BZT5 można wprowadzić ładunek na poziomie wartości całkowitego ładunku 

prowadzonego z wodami rzeki, azotu ogólnego – 170 % wartości, a fosforu ogólnego – 

340 % wartości na całej długości rzeki Krępa. 

 

9.6 Pęzinka 

 

 Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego Pęzinki opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringowe z 2010 r. przekroju ujściowym do 
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Karpieli w m. Pęzino (WIOŚ Szczecin) oraz dane o użytkowaniu (rzeczywiste wielkości 

zrzutów) z 2010 r. a także zweryfikowana u użytkownika wielkość zrzutu dla komunalnej 

oczyszczalni ścieków m. Dobrzany. 

Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 9.6.1., 

9.6.2., 9.6.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

 Z bilansu ładunków wynika, że na całej długości rzeki Pęzinki istnieje niewielka 

zdolność chłonna dla substancji organicznych (BZT5) za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków 

z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach, w którym ładunek całkowity przekracza 

o ok. 0,6 Mg/r ładunek dopuszczalny dla stanu dobrego (ok. 13 Mg/r). 

 Dla azotu ogólnego zdolność chłonna Pęzinki jest zdecydowanie większa - wody rzeki 

mogą przyjąć ponad dwa razy większy ładunek niż wynosi ładunek całkowity.  

 W przypadku fosforu ogólnego wody Pęzinki również wykazują chłonność na całej 

swojej długości. Wielkość ładunku, który można wprowadzić do wód rzeki jest na poziomie 

ładunku całkowitego. 

 Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach 

podane w pozwoleniach wodnoprawnych i przyjęte dopuszczalne stężenia Nog i Pog 

z rozporządzenia. 

 Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 

9.6.4., 9.6.5., 9.6.6. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog. 

 Dla wskaźnika BZT5 wody Pęzinki wykazują chłonność tylko w górnym biegu do 

zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. Od przekroju zrzutu do 

ujścia, aby zachować dobry stan wód w rzece, należałoby ograniczyć wprowadzany ładunek 

o ok. 4,7 Mg/r poniżej zrzutu do ok. 0,25 Mg/r co stanowi od 25 % i 0,6 % prowadzonego 

ładunku odpowiednio w przekroju zrzutu i ujściu. 

 W przypadku azotu ogólnego istnieje chłonność na całej długości rzeki. Ładunek 

odpowiadający stanowi dobremu jest dwa razy większy niż ładunek całkowity w każdym 

przekroju bilansowym. 

 Dla fosforu ogólnego Pęzinka ma zdolność chłonną na całej swojej długości za 

wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Dobrzany, 

w którym należałoby zredukować ładunek o ok. 0,09 Mg/r. Chłonność rzeki dla fosforu 

ogólnego jest na poziomie od ok. 0,08 Mg/r (odcinek źródłowy) do ok. 0,78 Mg/r (odcinek 

ujściowy). 

Obliczone w przekroju monitoringowym wartości stężeń wynoszą dla: 
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o BZT5 – 6,04 mg/l (poniżej stanu dobrego) 

o Nog – 3,21 mg/l (klasa I) 

o Pog – 0,287 mg/l (klasa II). 

 

9.7 Podsumowanie na podstawie bilansu jakościowego 

 

Na podstawie bilansu jakościowego określono chłonność wód powierzchniowych 

w zlewni rzeki Iny w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych zrzutów ścieków i dla 

wartości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów 

stwierdzono, że : 

- rzeka Ina wykazuje zdolność chłonną na całej swojej długości w zakresie BZT5, azotu 

ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Reczyca (dopływ Iny) - posiada chłonność na całej długości rzeki dla związków 

organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Mała Ina - wykazuje chłonność na długości od źródła do ujścia do Iny dla BZT5, 

azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Krąpiel (dopływ Iny) – posiada zdolność chłonną na całej swojej długości w zakresie 

BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Krępa (dopływ Kąpieli) - istniej chłonność na całej długości rzeki Krępa w zakresie 

BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Pęzinka (dopływ Kąpieli) - istnieje niewielka zdolność chłonna dla substancji 

organicznych (BZT5) na całej długości za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Dobrzanach, w którym ładunek całkowity przekracza wartość 

ładunku dopuszczalnego dla stanu dobrego, natomiast dla azotu ogólnego i fosforu ogólnego 

rzeka jest chłonna na całej długości. 

 W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, że: 

- rzeka Ina - w przypadku BZT5 rzeka wykazuje chłonności na następujących odcinkach: od 

źródeł do przekroju zrzutu ścieków w m. Recz, następnie od ujścia Stobnicy do przekroju 

zrzutu ścieków ze Stargardu Szczecińskiego oraz od ujścia Strugi Rożnowskiej do ujścia do 

Odry. Na pozostałych odcinkach tj. od przekroju zrzutu ścieków w m. Recz do ujścia 

Stobnicy, na odcinku od zrzutu ścieków z oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim do ujścia 

rzeka nie posiada zdolności chłonnej. Dla azotu ogólnego rzeka wykazuje chłonność na całej 
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swojej długości. Dla fosforu – wykazuje chłonność na całej długości rzeki od źródeł do ujścia 

do Odry za wyjątkiem krótkiego odcinka powyżej Małki. 

- rzeka Reczyca (dopływ Iny) - istniej chłonność na całej długości w zakresie zawartości 

w wodzie rzecznej związków organicznych (BZT5), azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Mała Ina - istnieje zdolność chłonna dla związków organicznych (BZT5) na odcinku 

od przekroju powyżej Strumienia Granowo do ujścia. Na odcinku od przekroju zrzutu 

ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do przekroju zrzutu ścieków 

z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Żeńsko rzeka nie ma chłonności dla BZT5. 

W przypadku azotu ogólnego rzeka wykazuje chłonność na całej długości. Dla fosforu 

ogólnego rzeka wykazuje zdolność chłonną na całej długości za wyjątkiem odcinka od 

przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do przekroju 

powyżej Strumienia Granowo, na którym brak jest chłonności. 

- rzeka Krąpiel (dopływ Iny) – na całej swojej długości wykazuje chłonność dla związków 

organicznych (BZT5), azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Krępa (dopływ Kąpieli) - istniej chłonność na całej długości rzeki Krępa w zakresie 

BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego; 

- rzeka Pęzinka (dopływ Kąpieli) - dla wskaźnika BZT5 wody rzeki wykazują chłonność 

tylko w górnym biegu do zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. 

Od przekroju zrzutu do ujścia brak jest zdolności chłonnej. W przypadku azotu ogólnego 

istnieje chłonność na całej długości rzeki. Dla fosforu ogólnego Pęzinka ma zdolność chłonną 

na całej swojej długości za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni 

ścieków w m. Dobrzany. 

 

 W bilansie jakościowym określono wielkość ładunku analizowanych zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł obszarowych i rozproszonych w przekrojach monitoringowych 

i przekrojach zlewni różnicowych. Na ładunek obszarowy składa się m.in. ładunek naturalny, 

ładunek pochodzącego z rolnictwa, ładunek z nie uporządkowanej gospodarki 

wodnościekowej w zlewni, z opadów atmosferycznych. 

Oszacowany w bilansie ładunek ze źródeł obszarowych i rozproszonych kształtuje się na 

poziomie ok. 69 % w zlewni Reczycy, ok. 75 % w zlewni Małej Iny, ok. 95 % w zlewniach 

Iny, Kąpieli i Pęzinki oraz ok. 100 % w zlewni Krępej. 

Ładunek naturalny w zlewni Iny odpowiada stanowi bardzo dobremu, określonemu w oparciu 

o wyznaczone zakresy zmienności elementów fizyczno-chemicznych pozostających 

w warunkach zbliżonych do naturalnych [Janeczko-Mazur, Florczyk-Gołowin, 2011]. Zakres 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 183

zmienności stężeń w warunkach zbliżonych do naturalnych dla Iny (od źródeł do Stobnicy 

PLRW60001619849) wynosi: 

- BZT5   0,3 – 3,0 mg O2/l (klasa I) 

- azot ogólny   1,60 – 5,00 mg N/l (klasa I) 

- fosfor ogólny  0,03 – 0,10 mg/l (klasa I). 

Obciążenie zlewni Iny ładunkiem azotu ogólnego pochodzącym z opadów atmosferycznych 

wynosi od 10,17 kg/ha*r do 12,47 kg/ha*r, natomiast ładunkiem fosforu ogólnego – od 0,430 

kg/ha*r – 0,572 kg/ha*r [Liana, 2012]. 

Wdrożony na obszarach wiejskich „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej” [MRiRW, MŚ, 2004] 

kształtuje poziom podstawowej wiedzy o ochronie wody, informuje co dozwolone lub 

zabronione i jak ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. 

W związku z powyższym polepszenie zdolności chłonnej rzek w zlewni Iny powinno 

przede wszystkim wynikać z uporządkowania gospodarki wodnościekowej w zlewni oraz 

stosowania wytycznych zawartych w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”.
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10. Wskazanie ograniczeń ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych 

 

Podstawowym założeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest działanie mające 

na celu ochronę wód dla przyszłych pokoleń. Głównym zadaniem wskazania ograniczeń 

ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wodnych jest wspomaganie osiągnięcia 

celów środowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, tj. niepogarszanie 

istniejącego stanu wód oraz optymalizację efektów wdrożenia programów działań, 

ukierunkowanych zasadniczo na usuwanie niekorzystnych zmian w stanie wód i ograniczenie 

niekorzystnych presji antropogenicznych mogących prowadzić do pogorszenia stanu wód, 

ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Przeprowadzone analizy oddziaływań 

antropogenicznych pozwoliły na zidentyfikowanie istotnych problemów w zakresie 

gospodarki wodnej, tj.:  

1. presje będące wynikiem zredukowania naturalnego przepływu wskutek poboru lub 

zrzutu,  

2. znaczące zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi 

i szkodliwymi pochodzącymi ze źródeł punktowych i obszarowych, które uniemożliwiają 

osiągnięcie dobrego stanu wód,  

3. występowanie budowli poprzecznych na wodach płynących wznoszonych 

w związku z produkcją energii, ochroną przeciwpowodziową i regulacją przepływu, które 

zaburzają linearną drożność cieków dla organizmów wodnych, a także utrudniają zachowanie 

przepływu nienaruszalnego oraz naturalny reżim sedymentacyjny i transport rumoszu, 

4. przekształcenia hydromorfologiczne wód płynących związane z rozbudową 

i prostowaniem koryt rzecznych [Plan gospodarowania wodami …, 2010].  

W przypadku występowania powyższych presji w połączeniu z warunkami naturalnymi 

obserwowanymi w zlewni Iny oddziaływania te wskazują na potrzebę określenia ograniczeń 

ilościowych i jakościowych, które są oparte o wyniki ilościowego i jakościowego bilansu 

wodno-gospodarczego.  

Celem bilansu wodno-gospodarczego jest uzyskanie informacji o możliwościach 

zaspokojenia potrzeb obecnych, jak i przyszłych użytkowników wód w zlewni Iny. Miarą 

posiadanych zasobów wody w poszczególnych przekrojach cieków są gwarantowane 

dyspozycyjne zasoby zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczone jako różnica 

pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu nienaruszalnego 
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w danym przekroju. Zasoby te określają ilość wody, jaka może zostać pobrana z danego 

profilu przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków 

zaopatrzenia w wodę pozostałych użytkowników w zlewni posiadających pozwolenia wodno 

prawne. Zasoby bezzwrotne określają dopuszczalną wielkość zużycia wody bezzwrotnego 

pobranej wody.  

W oparciu o wyniki bilansu wodno-gospodarczego poniżej przedstawiono wskazania 

do warunków korzystania z wód zlewni Iny wykorzystując wyniki modelowania 

komputerowego bilansu wodno-gospodarczego wykonanego dla 13 przekroi bilansowych na 

Inie i jej dopływów.  

 

10.1 Wskazania hydrologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z wód 

w zlewni Iny 

 

Na podstawie analizy wyników opracowanego bilansu wodno gospodarczego dla 

spełnienia głównych celów środowiskowych jakie stawia RDW dla każdej rzeki wskazano 

poniżej propozycje ograniczeń ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wód 

powierzchniowych.  

 

� Wskazana jest analiza hierarchii użytkowników wód działających w zlewni 

w zależności od działalności, jak i wielkości produkcji. 

� Wskazana jest systematyczna (np. w cyklu co 6 lat) weryfikacja pozwoleń wodno-

prawnych pod kątem rzeczywistych wartości dotyczących poborów / zrzutów wód. 

RDW wskazuje na celowość podejmowania działań służących kontroli nad 

niekorzystnymi oddziaływaniami na stan wód (art. 11 pkt. 3 i RDW) poprzez: 

prowadzenie kontroli gospodarowania wodami w zakresie posiadanych pozwoleń oraz 

kontroli interwencyjnych Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

2011]. W art.11 pkt. 3e RDW mowa jest o działaniach służących kontroli poboru 

wody słodkiej powierzchniowej i podziemnej oraz retencjonowania wody słodkiej 

powierzchniowej, w tym wykazy poborów wód i wymaganych uprawnień dla poboru 

i retencji (art. 11 pkt. 3e RDW), zidentyfikowane jako: weryfikacja pozwoleń wodno 

prawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu wód 

zasobów wodnych; wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wód na cele inne niż 

socjalno-bytowe, produkcji żywności i artykułów farmaceutycznych; weryfikacja 
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zapisów instrukcji gospodarowania wodą [Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, 2011].  

� Powyższa weryfikacja, pod kątem rzeczywistych poborów, powinna dotyczyć 

zwłaszcza bezzwrotnych użytkowników wód.  

� Wskazane jest, w celu uzyskania realnej kontroli nad gospodarką wodną w zlewni, 

opomiarowanie poborów wody oraz zrzutu ścieków. 

� Wydawanie nowych pozwoleń wodno-prawnych winno być poprzedzone wnikliwą 

analizą wpływu włączenia nowego użytkownika na stan zasobów wodnych. Wskazane 

jest by użytkownicy wód pobierających zasoby z wód powierzchniowych zwracali je 

po użyciu (pozwolenie wodno prawne na pobór i zrzut a nie tylko na pobór wód). Ma 

to na celu gwarancję utrzymania zasobów ilościowych zlewni a poprzez to większą 

pewność utrzymania przepływu nienaruszalnego. Zachowanie przepływu 

nienaruszalnego Qn służy osiągnięciu i utrzymanie takiego stanu wód, który 

umożliwia prawidłowy rozwój wielu gatunków żyjących w wodach, jak 

i ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

� Uzyskane w wykonanym bilansie zasobów wodnych wartości wskazują na deficyty 

zasobów wodnych, których występowanie może powodować (skutkować) odmową 

wydania nowego pozwolenia wodno-prawnego lub ograniczeniem już istniejącego 

(wydanego) pozwolenia wodno prawnego. Jest to uzasadnione tym bardziej, że 

zaspokajanie potrzeb związanych z wykorzystaniem wód jako surowca odbywa się 

lokalnie (na pewnych odcinkach Iny i jej dopływów) kosztem jakości wód 

powierzchniowych (poprzez obniżenie przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego) 

lub kosztem przyszłych pokoleń (poprzez trwałe zmniejszanie zasobów wód 

podziemnych) co stoi w sprzeczności z głównymi celami RDW. 

� Po wydaniu nowych pozwoleń wodno-prawnych powinno się po okresie (np. 2 lat) 

zweryfikować wielkość określoną w pozwoleniu wodno-prawnych do wielkości 

rzeczywistej poborów / zrzutów.  

� Na potrzeby uszczegółowienia ograniczeń ilościowych do warunków korzystania 

z wód w zlewni Iny proponuje się przyjęcie Qn wyznaczone wg kryterium rybacko-

wędkarskiego. Przepływ nienaruszalny wyznaczony tą metodą ma odmienne wartości 

w roku hydrologicznym, co bezpośrednio koresponduje z naturalnym rytmem 

funkcjonowania geoekosystemów zlewni rzecznych. Uwzględnienie Qn, który 

koresponduje z przyrodniczymi cyklami zmienności pozwala na spełnienie 

podstawowych celi środowiskowych, a więc osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
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wód, stawianych przez RDW oraz dyrektywy siedliskową i ptasią. Przepływ 

nienaruszalny wyznaczony wg kryterium rybacko-wędkarskiego uwzględnia 

wymagania stawiane przez wędkarstwo, które dotyczą utrzymania w rzekach 

warunków wodnych umożliwiających normalny rozwój gatunków ryb, 

charakterystycznych dla określonych środowisk rzecznych. O wielkości przepływu 

nienaruszalnego wyznaczonym tą metodą decydują gatunki ichtiofauny o większych 

wymaganiach. Ponadto zgodnie z sugestiami ichtiologów w Qn wyznaczonym tą 

metodą uwzględnia się fakt, iż ichtiofauna ma szansę przetrwania w poszczególnych 

fazach rozwoju (tj. fazie tarła i rozrodu, fazie żerowania i wzrostu narybku, fazie 

przezimowania), jeżeli w okresach charakterystycznych jej rocznego cyklu życiowego 

przepływy wody w rzece nie będą mniejsze od wartości średnich okresu 

niżówkowego. Zaś dla okresu przezimowania, ze względu na zmniejszoną aktywność 

biologiczną ryb, przepływ nienaruszalny może być niższy, ale nie mniejszy niż 

najniższy przepływ zimowy [Witowski i in. 2008]. Zachowanie powyższego Qn 

zmiennego w trakcie roku hydrologicznego koresponduje także z potrzebami 

wodnymi ekosystemów wodnych i od wody zależnych, które występują na 

omawianym obszarze m.in. w obrębie dolin rzecznych wyznaczonych obszarów 

Natura 2000 (m.in. Dolina Krąpieli, Dolina Iny koło Recza). Wśród ekosystemów, na 

które oddziaływać może niedobór zasobów wodnych wymienić można m.in.: 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis, zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. 

i Bidention p.p, ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) oraz gatunki m.in. piskorza, głowacza biało 

płetwego, minoga rzecznego, minoga strumieniowego.  

� Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat rozkładu czasowego deficytu 

wody w poszczególnych zlewniach kontrolowanych (tab. 10.1.1 – 10.1.4.).  
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Tabela. 10.1.1 Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina                       

Reczyca                         

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                         

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

 

Tabela 10.1.2. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 70% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina                       

Reczyca                       

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                       

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

 

Tabela 10.1.3. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina             

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             
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Tabela. 10.1.4.  Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych 

rzek zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 

95% oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina             

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             

 

 Deficyt wody w profilu podłużnym stwierdzono dla gwarancji przepływu 

rzeczywistego na poziomie 90 i 95% w przypadku większości rzek, poza Krępą i Dołżnicą 

w miesiącach (XII, I, II) oraz poza Małą Iną (przy gwarancji (90%) w miesiącach (XII, I, II). 

Analiza rozkładu deficytów w profilu podłużnym omawianych rzek zlewni Iny w roku 

hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 40 i 50% wskazuje 

jedynie na występowanie deficytów w dwóch miesiącach (III i IV – tj. fazie tarła i rozrodu 

ryb) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Dołżnica i Pęzinka. Ponadto na rzece Reczyca przy 

gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50 % występują deficytu także w dwóch 

wiosennych miesiącach (III i IV). 

 

 W nawiązaniu do oczekiwań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie, który uważa że w warunkach korzystania z wód regionu wodnego, w granicach 

którego znajduje się zlewnia Iny wprowadzona będzie w zakresie obliczania przepływu 

nienaruszalnego metoda parametryczna Kostrzewy przy współczynniku k wg wzoru 

regionalnego dla rzek Przymorza Zachodniego. Dlatego też zleceniobiorca dodatkowo 

określił wskazania hydrologiczne do ograniczeń ilościowych warunków korzystania z wód 

zlewni Iny dla wskazanej metody obliczeń  przepływu nienaruszalnego (tabele 10.1.5-10.1.8). 
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Tabela. 10.1.5 Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina                       

Reczyca                         

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                         

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

Tabela 10.1.6. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 70% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina                       

Reczyca                       

Mała Ina                         

Krąpiel                       

Krępa                       

Dołżnica                       

Pęzinka                       

 

Tabela 10.1.7. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina             

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             
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Tabela. 10.1.8.  Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych 

rzek zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 

95% oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda 

Kostrzewy dla k wg wzory regionalnego) 

 

 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Ina Deficyt dotyczy odcinka Iny powyżej ujścia Małej Iny 

Reczyca             

Mała Ina             

Krąpiel             

Krępa             

Dołżnica             

Pęzinka             

 

W przypadku rzek: Ina, Reczyca, Mała Ina oraz Dołżnica dla gwarancji 90 i 95% nie 

ma uzasadnienia dla formułowania ograniczeń ilościowych, bowiem deficyt wody wynika 

z przyjętego przepływu nienaruszalnego, który niejednokrotnie cechuje się niższą wartością 

gwarancji. W przypadku pozostałych cieków proponuje się następujące ograniczenia 

ilościowe: 

 

Rzeka Krąpiel 

W świetle przeprowadzonych analiz maksymalna wielkość poboru w marcu, dla 

gwarancji 70% nie powinna przekraczać około 0,3 [m
3
/s], a więc wartości ZDB 

w rozpatrywanym przekroju bilansowym. Dla gwarancji 90% wartość zasobu 

dyspozycyjnego zwrotnego jest mniejsza niż suma potrzeb wody w profilu poniżej 

użytkownika nr 803066, w związku z tym nie ma możliwości poboru wody bez jej zwrotu 

bezpośrednio w przekroju poniżej. W okresie od kwietnia do października, dla gwarancji 90 

i 95%, wielkość poboru przekracza 2-4-krotnie nawet zasoby dyspozycyjne zwrotne. 

A z uwagi na konieczność dostawy wody pozostałym odbiorcom zlokalizowanym poniżej 

rozpatrywanego przekroju bilansowego, zasoby dyspozycyjne zwrotne są ujemne, a więc nie 

istnieje rezerwa wody. W tej sytuacji, dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 90 i 95%, 

użytkownik nr 803066 nie powinien pobierać wody w okresie od kwietnia do października, 

a pozostali użytkownicy (w dole rzeki), z uwagi na niewystarczające zasoby wodne dla 

zaspokojenia wszystkich potrzeb, wymagają hierarchizacji, a następnie weryfikacji pozwoleń 

wodnoprawnych. 

 

Krępa 
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Dla gwarancji 50%, niedobór wody mierzony różnicą sumy poborów oraz ZDZ 

wynosi około 0,05 [m
3
/s]. W tej sytuacji konieczna jest redukcja wielkości poborów trzech 

użytkowników (803067, 803068, 803007), względnie, ustalenie hierarchii ich potrzeb. Poza 

marcem problem deficytu wody nie występuje. 

W przypadku gwarancji 70%, konieczna wydaje się weryfikacja wielkości poborów, 

tj. ich redukcja na poziomie od około 30 do nawet 50% wielkości określonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym. Dodatkowo, w okresie od lutego do kwietnia, deficyt wody występuje 

w górnym odcinku biegu rzeki Krępa, w związku ze zwiększonym poborem wody przez 

użytkowników nr 803015 i 803016. W ich przypadku również należałoby zweryfikować 

dopuszczalną wielkość poboru wody. W myśl metodyki PRO-WODA, w sytuacji braku 

możliwości zapewniania oczekiwanej ilości wody wszystkim użytkownikom, na określonym 

poziomie gwarancji, należałoby określić priorytet ich potrzeb, a więc dokonać rangowania. 

 

Pęzinka 

Dla założonych warunków początkowych (przepływy gwarantowane rzeczywiste 

i przepływ nienaruszalny), realizacja potrzeb wodnych obu użytkowników istnieje tylko dla 

gwarancji 50 i 70%, natomiast dla użytkownika o mniejszych potrzebach (nr 803025) jest 

możliwa przez cały rok hydrologiczny. Przy gwarancji 90%, realizacja warunków 

hydrologicznych pozwolenia wodnoprawnego dla użytkownika nr 803054 w marcu, kiedy 

pobór wynosi 0,134 [m
3
/s] wymagałaby jego ograniczenia do wielkości 0,118 [m

3
/s], a dla 

gwarancji 95% weryfikacji należałoby poddać dopuszczalne wielkości poborów 

w miesiącach: luty i marzec, kiedy wynoszą odpowiednio 0,113 [m
3
/s] i 0,134 [m

3
/s] przy 

zasobie dyspozycyjnym bezzwrotnym na poziomie 0,083 [m
3
/s]. 

 

10.2 Wskazania hydrogeologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania 

z wód w zlewni Iny 

 

Przeprowadzony bilans wodno-gospodarczy w zakresie wód podziemnych potwierdził 

ocenę stanu ilościowego wód podziemnych wykonaną w ramach opracowania „Monitoring 

stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach 

w latach 2009-2011”. Wykazał on duże rezerwy wód podziemnych w bilansowanych 

rejonach wodno-gospodarczych, stąd nie jest konieczne wprowadzanie ograniczeń 

w korzystaniu z tych wód. 
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Jednocześnie, mając na celu zachowanie dobrego stanu ilościowego i jakościowego 

wód podziemnych w obszarze bilansowym Iny, w oparciu o wyniki bilansu wodno-

gospodarczego oraz na podstawie analizy przeprowadzonego rozpoznania warunków 

występowania i eksploatacji wód podziemnych, proponuje się następujące wskazania 

hydrogeologiczne do warunków korzystania z wód zlewni Iny: 

 

a) W zakresie monitoringu stanu ilościowego wód podziemnych – w związku 

z występującym zagrożeniem słabym stanem ilościowym w obrębie ekosystemów 

lądowych zależnych od wód podziemnych prowadzenie stacjonarnych obserwacji 

stanu retencji wód podziemnych w 2-3 posterunkach zlokalizowanych w strefie 

ujściowego odcinka Iny – poniżej Goleniowa, obszary SOO Puszcza Goleniowska 

i Dolina Dolnej Odry oraz rejon rezerwatu przyrody Olszanka. Posterunki powinny 

ujmować płytkie poziomy wodonośne, mogące mieć wpływ na stan badanych 

ekosystemów.  Proponuje się wykonanie projektu takiego monitoringu. 

b) W zakresie identyfikacji poboru – objęcie inwentaryzacją nieopomiarowanego poboru 

ujęć prowadzonego przez użytkowników, od których nie jest wymagane pozwolenie 

wodno-prawne. 

c) W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych okresowe – w cyklu 6-

letnim - przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

w wydzielonych rejonach wodno-gospodarczych Iny. Bilans wodno-gospodarczy 

powinien być przeprowadzany z uwzględnieniem podziału zlewni Iny na rejony 

wodno-gospodarcze. 

d) W zakresie planowania wzrostu poboru wód podziemnych w rejonach bilansowych 

zlewni Iny – kierowanie się zasadami minimalizacji wpływu poboru na zmiany 

dynamiki odpływu podziemnego do rzek, w sposób nie zagrażający nadmiernym 

spadkiem podziemnego zasilania cieków w okresach posusznych, co mogłoby 

prowadzić do niezaspokojenia potrzeb użytkowników wód powierzchniowych, 

w szczególności do obniżenia zasilania podziemnego do wartości niższych niż 

przepływ nienaruszalny rzeki. Cel można osiągnąć poprzez racjonalne użytkowanie 

dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 
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10.3 Wskazania dotycząc jakości wód powierzchniowych do warunków korzystania 

z wód zlewni Iny  

 

Wskazania dotyczące wymaganych zmian jakości wód powierzchniowych 

w odniesieniu do warunków korzystania z wód zlewni Iny opracowano na podstawie bilansu 

jakościowego w przekrojach monitoringowych poprzez określenie chłonności wód 

powierzchniowych w zlewni rzeki Iny. Za chłonność rzeki w odniesieniu do stanu dobrego, 

określonego zgodnie z zał. Nr 1 Rozporządzenia MŚ, przyjmuje się wartość (wielkość 

ładunku wyliczonego na podstawie różnicy ładunku dla stanu dobrego – przy przepływie 

miarodajnym Qgw 90%) oraz ładunku dla stanu aktualnego. W opracowaniu przeanalizowano 

dwa warianty rzeczywistych zrzutów zanieczyszczeń i według danych z pozwoleń 

wodnoprawnych. 

W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów 

stwierdzono, że w przypadku rzeki Pęzinka (dopływ Kąpieli) - istnieje niewielka zdolność 

chłonna dla substancji organicznych (BZT5) na całej jej długości za wyjątkiem przekroju 

zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach, w którym to ładunek 

całkowity/ aktualny przekracza wartość ładunku dla stanu dobrego. 

 W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, że: 

- rzeka Ina - w przypadku BZT5 rzeka nie wykazuje chłonności na następujących odcinkach: 

od przekroju zrzutu ścieków w m. Recz do ujścia Stobnicy, na odcinku od zrzutu ścieków 

z oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim do ujścia rzeka. Dla fosforu – wykazuje chłonność 

na całej długości rzeki od źródeł do ujścia do Odry za wyjątkiem krótkiego odcinka powyżej 

Małki. 

- rzeka Mała Ina - rzeka nie ma chłonności dla BZT5 na odcinku od przekroju zrzutu ścieków 

z wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin do przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej 

oczyszczalni ścieków w m. Żeńsko. Dla fosforu ogólnego rzeka wykazuje zdolność chłonną 

na całej długości za wyjątkiem odcinka od przekroju zrzutu ścieków z wiejskiej oczyszczalni 

ścieków w m. Krzęcin do przekroju powyżej Strumienia Granowo, na którym brak jest 

chłonności. 

- rzeka Pęzinka (dopływ Kąpieli) - dla wskaźnika BZT5 wody rzeki wykazują chłonność 

tylko w górnym biegu do zrzutu ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. 

Od przekroju zrzutu do ujścia brak jest zdolności chłonnej. Dla fosforu ogólnego Pęzinka ma 
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zdolność chłonną na całej swojej długości za wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków 

z komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Dobrzany. 

 W bilansie jakościowym określono wielkość ładunku analizowanych zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł obszarowych i rozproszonych w przekrojach monitoringowych 

i przekrojach zlewni różnicowych. Na ładunek obszarowy składa się m.in. ładunek naturalny, 

ładunek pochodzącego z rolnictwa (obszarowy), ładunek rozproszony wynikający z nie 

uporządkowanej gospodarki wodnościekowej w zlewni, z depozycji atmosferycznej. 

Oszacowany w bilansie ładunek ze źródeł obszarowych i rozproszonych kształtuje się 

na poziomie ok. 69 % w zlewni Reczycy, ok. 75 % w zlewni Małej Iny, ok. 95 % 

w zlewniach Iny, Kąpieli i Pęzinki oraz ok. 100 % w zlewni Krępej. 

Ładunek naturalny w zlewni Iny odpowiada stanowi bardzo dobremu, określonemu 

w oparciu o wyznaczone zakresy zmienności elementów fizyczno-chemicznych 

pozostających w warunkach zbliżonych do naturalnych [Janeczko-Mazur, Florczyk-Gołowin, 

2011]. Zakres zmienności stężeń w warunkach zbliżonych do naturalnych dla Iny (od źródeł 

do Stobnicy PLRW60001619849) wynosi: 

- BZT5   0,3 – 3,0 mg O2/l (klasa I) 

- azot ogólny   1,60 – 5,00 mg N/l (klasa I) 

- fosfor ogólny  0,03 – 0,10 mg/l (klasa I). 

Obciążenie zlewni Iny ładunkiem azotu ogólnego pochodzącym z depozycji 

atmosferycznej wynosi od 10,17 kg/ha*r do 12,47 kg/ha*r, natomiast ładunkiem fosforu 

ogólnego – od 0,430 kg/ha*r – 0,572 kg/ha*r [Liana, 2012]. 

Wdrożony na obszarach wiejskich „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej” [MRiRW, 

MŚ, 2004] kształtuje podstawowy poziom podstawowej wiedzy o ochronie wody, informuje 

co jest dozwolone lub zabronione i jak ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na 

środowisko. 

W związku z powyższym polepszenie zdolności chłonnej rzek w zlewni Iny powinno 

przede wszystkim wynikać z uporządkowania gospodarki wodnościekowej w zlewni oraz 

stosowania wytycznych zawartych w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”. 
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w zlewni rzeki Ina 

Tabela 2.5.14. Ocena stanu wód powierzchniowych dla przekrojów monitoringowych 
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Tabela 2.6.3.1 Zestawienie wodowskazów wykorzystanych w obliczeniach bilansowych wód 

podziemnych 

Tabela 2.6.4.1 Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych w  rejonie bilansowym 

zlewni Iny 

Tabela 2.6.4.2 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Iny po przekrój wodowskazowy IMGW w Stargardzie 

Szczecińskim (wyrażonych w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego 

w okresie 1997-2009). 

Tabela 2.6.4.3 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Krąpieli po przekrój w Stargardzie Szczecińskim 

(wyrażonych w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

Tabela 2.6.4.4 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Małej Iny po przekrój ujściowy (wyrażonych 

w wartościach średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

Tabela 2.6.4.5 Zestawienie stanów retencji wód podziemnych średniego z reprezentatywnych 

posterunków PIG-PIB i odpływu podziemnego QG = SMNQ (średni z najniższych 

przepływów miesięcznych) ze zlewni Iny po przekrój ujściowy (wyrażonych w wartościach 

średnich dla półrocza zimowego i letniego w okresie 1997-2009). 

Tabela 2.6.5.1 Wykaz posterunków monitoringu wód podziemnych 

Tabela 4.1.1 Użytkownicy w zlewni Iny 

Tabela 4.1.2 Zestawienie użytkowników - pobory z wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny 

Tabela 4.1.3 Zestawienie użytkowników – zrzuty do wód powierzchniowych zlewni rzeki Iny  

Tabela 4.1.4 Zestawienie użytkowników MEW w zlewni Iny 

Tabela 4.1.5 Tabela poborów wód powierzchniowych w poszczególnych miesiącach [m
3
/s] 

Tabela 4.1.6 Tabela zrzutów wód powierzchniowych w poszczególnych miesiącach [m
3
/s] 

Tabela 4.2.1 Struktura użytkowania wód podziemnych 

Tabela 4.2.2 Użytkownicy wód podziemnych w zlewni bilansowej Iny 

Tabela 7.1.1. Przekroje bilansowe rzeki Ina 

Tabela 7.1.2. Przekroje bilansowe rzeki Reczyca 

Tabela 7.1.3. Przekroje bilansowe rzeki Mała Ina 

Tabela 7.1.4. Przekroje bilansowe rzeki Krąpiel 

Tabela 7.1.5. Przekroje bilansowe rzeki Krępa 

Tabela 7.1.6. Przekroje bilansowe rzeki Dołżnica 

Tabela 7.1.7.Przekroje bilansowe rzeki Pęzinka 

Tabela 7.2.1 Przykład obliczenia miesięcznych sum bilansowych poborów wody i zrzutów 

ścieków w przekrojach wodowskazowych Chociwel i Gogolewo na rzece Krąpiel dla 

stycznia, lutego i marca 
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Tabela 7.2.2. Przepływy naturalne o gwarancji 50%, 70%, 90% i 95% w przekrojach 

wodowskazowych w zlewni Iny 

Tabela 7.3.1 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Ina 

Tabela 7.3.2 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Reczyca 

Tabela 7.3.3 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Mała Ina 

Tabela 7.3.4 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Krąpiel 

Tabela 7.3.5 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Krępa 

Tabela 7.3.6 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Dołżnica 

Tabela 7.3.7 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Pęzinka 

Tabela 7.3.8 Przepływ nienaruszalny rzeki Ina na podstawie kryterium hydrobiologicznego 

(parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.9 Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.10 Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.11 Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.12 Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.13 Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.14 Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni) 

Tabela 7.3.15 Przepływ nienaruszalny rzeki Ina na podstawie kryterium hydrobiologicznego 

(parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.16 Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.17 Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.18 Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.19 Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.20 Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.21 Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego (parametr k na podstawie wzoru regionalnego) 

Tabela 7.3.22 Przepływ nienaruszalny rzeki Ina na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 201

Tabela 7.3.23 Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  

Tabela 7.3.24 Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  

Tabela 7.3.25 Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  

Tabela 7.3.26 Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  

Tabela 7.3.27 Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  

Tabela 7.3.28 Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka na podstawie kryterium rybacko - 

wędkarskiego  

Tabela 7.3.29 Przepływ nienaruszalny rzeki Ina metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.30 Przepływ nienaruszalny rzeki Reczyca metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.31 Przepływ nienaruszalny rzeki Mała Ina metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.32 Przepływ nienaruszalny rzeki Krąpiel metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.33 Przepływ nienaruszalny rzeki Krępa metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.34 Przepływ nienaruszalny rzeki Dołżnica metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.35 Przepływ nienaruszalny rzeki Pęzinka metoda małopolska – stan ekologiczny 

umiarkowany  

Tabela 7.3.36 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Ina 

Tabela 7.3.37 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Reczyca 

Tabela 7.3.38 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Mała Ina 

Tabela 7.3.39 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Krąpiel 

Tabela 7.3.40 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Krępa 

Tabela 7.3.41 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Dołżnica 

Tabela 7.3.42 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych różnymi metodami dla 

rzeki Pęzinka 

Tabela 7.4.1. Wartości przepływów gwarantowanych rzeczywistych wg gwarancji dla 

poszczególnych posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Ina 
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Tabela 7.4.2. Przykładowa tabela bilansowa przygotowana dla rzeki Reczyca (marzec, 

I dekada, Gt = 90%, Qn wg metody H. Kostrzewy) 

Tabela 7.5.1. Przykładowa tabela bilansowa przygotowana dla rzeki Reczyca (marzec, 

I dekada, Gt = 90%, Qn wg metody H. Kostrzewy) 

Tabela 7.5.2. Wytypowane jeziora w zlewni Iny 

Tabela 7.5.3. Średnia roczna amplituda stanów wody dla jezior w zlewni Iny 

Tabela 7.5.4. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne ZDBjez dla jezior w zlewni Iny 

Tabela 8.1.1 Rejony wodno-gospodarcze w  obszarze bilansowym Iny 

Tabela 8.2.1 Ogólna charakterystyka rejonów wodno gospodarczych w zlewni bilansowej Iny 

Tabela 8.3.1 Z Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-1 Ina 

od źródeł do Stargardu Szczecińskiego 

Tabela 8.3.2 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-1 Ina od źródeł do Stargardu Szczecińskiego 

Tabela 8.3.3 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-2 Krąpiel 

Szczecińskiego 

Tabela 8.3.4 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-2 Krąpiel Szczecińskiego 

Tabela 8.3.5 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-3 Mała 

Ina 

Tabela 8.3.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych  dla rejonu wodno-

gospodarczego A-3 Mała Ina  

Tabela 8.3.7 Wyniki bilansu wód podziemnych dla rejonu wodno-gospodarczego A-4 Ina od 

Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

Tabela 8.3.8 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-

gospodarczego A-4 Ina od Stargardu Szczecińskiego do ujścia 

Tabela. 10.1.1 Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Tabela 10.1.2. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 70% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Tabela 10.1.3. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Tabela. 10.1.4.  Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych 

rzek zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 

95% oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Tabela. 10.1.5 Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 
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Tabela 10.1.6. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 70% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

Tabela 10.1.7. Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych rzek 

zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90% 

oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy 

dla k wg wzory regionalnego) 

Tabela. 10.1.8.  Rozkład deficytu wody (kolor żółty) w profilu podłużnym analizowanych 

rzek zlewni Iny w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 

95% oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium hydrobiologicznego (metoda 

Kostrzewy dla k wg wzory regionalnego) 

 

Spis tabel w załączniku: 

 

Tabela 2.5.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Iny w przekroju monitoringowym 

poniżej Recza Pomorskiego (JCW PLRW60002419855) 

Tabela 2.5.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Iny w przekroju monitoringowym 

powyżej ujścia Małej Iny (JCW PLRW6000241987) 

Tabela 2.5.3. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Iny w przekroju monitoringowym 

poniżej Stargardu Szczecińskiego (m. Lubowo) (JCW PLRW60002019897) 

Tabela 2.5.4. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Iny w przekroju monitoringowym 

poniżej Goleniowa (JCW PLRW600024198699) 

Tabela 2.5.5. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Stobnicy w przekroju monitoringowym 

ujście do Iny (na drodze Choszczno – Recz) (JCW PLRW60001619849) 

Tabela 2.5.6. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Wardynki w przekroju monitoringowym 

ujście do Stobnicy (na drodze Wardy – Chełpa) (JCW PLRW60001619849) 

Tabela 2.5.7. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Reczycy w przekroju monitoringowym 

ujście do Iny (m. Suchanówko) (JCW PLRW600016198549) 

Tabela 2.5.8. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Małej Iny w przekroju monitoringowym 

poniżej Sądowa (JCW PLRW600016198672) 

Tabela 2.5.9. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Małej Iny w przekroju monitoringowym 

ujście do Iny (m. Witkowo) (JCW PLRW600024198699) 

Tabela 2.5.10. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Krąpieli w przekroju monitoringowym 

ujście do Iny (JCW PLRW60002019889) 

Tabela 2.5.11. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Krępy w przekroju monitoringowym 

ujście do Kąpieli (m. Marianowo) (JCW PLRW600016198869) 

Tabela 2.5.12. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Pęzinki w przekroju monitoringowym 

ujście do Krąpieli (JCW PLRW600016198889) 

Tabela 2.5.13. Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Wiśniówki w przekroju 

monitoringowym ujście do Iny (JCW PLRW60002019897) 

Tabela 4.1.7 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Iny  
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Tabela 4.1.8 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Małej Iny 

Tabela 4.1.9 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Krąpiel 

Tabela 4.1.10 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Reczycy 

Tabela 4.1.11 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Pęzinki 

Tabela 4.1.12 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Krępy 

Tabela 4.1.13 Wstępna inwentaryzacja użytkowników rzeki Dołżnicy 

Tabela 4.1.14 Tabela poborów wód powierzchniowych w poszczególnych dekadach [m
3
/s] 

Tabela 4.1.15 Tabela zrzutów wód powierzchniowych w poszczególnych dekadach [m
3
/s] 

Tabela 9.1.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Iny dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.1.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Iny dla wielkości rzeczywistych 

zrzutów 

Tabela 9.1.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Iny dla wielkości rzeczywistych 

zrzutów 

Tabela 9.1.4. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Iny dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 

Tabela 9.1.5. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Iny dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.1.6. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Iny dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.2.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Reczycy dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.2.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Reczycy dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.2.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Reczycy dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.2.4. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Reczycy dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 

Tabela 9.2.5. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Reczycy dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.2.6. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Reczycy dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.3.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Małej Iny dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.3.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Małej Iny dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.3.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Małej Iny dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.3.4. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Małej Iny dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 
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Tabela 9.3.5. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Małej Iny dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.3.6. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Małej Iny dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.4.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Krąpieli dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.4.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Krąpieli dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.4.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Krąpieli dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.4.4. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Krąpieli dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 

Tabela 9.4.5. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Krąpieli dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.4.6. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Krąpieli dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.5.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Krępej 

Tabela 9.5.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Krępej  

Tabela 9.5.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Krępej 

Tabela 9.6.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Pęzinki dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.6.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Pęzinki dla wielkości rzeczywistych 

zrzutów 

Tabela 9.6.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Pęzinki dla wielkości 

rzeczywistych zrzutów 

Tabela 9.6.4. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 

BZT5 w wodach Pęzinki dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 

Tabela 9.6.5. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Pęzinki dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 9.6.6. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Pęzinki dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

 

Spis rysunków: 

 

Rys. 2.1.1 Podział administracyjny zlewni Iny 

Rys. 2.1.2. Obszary Natura 2000 w zlewni Iny 

Rys. 2.3.1 Zlewnia Iny. Mapa. Skala 1 : 250 000 

Rys. 2.3.2 Jeziora w zlewni Iny 
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Rys. 2.4.1. Wykres słupkowy wartości współczynnika determinacji dla ustalonych związków 

wodowskazowych 

Rys. 2.4.2. Funkcja związku wodowskazów Gogolewo i Stargard Szczeciński 

Rys. 2.4.3. Funkcja związku wodowskazów Stargard Szczeciński I i Stargard Szczeciński II 

Rys. 2.4.4. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Ina dla wieloletnich okresów referencyjnych 

Rys. 2.4.5. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Krąpiel dla wieloletnich okresów referencyjnych 

Rys. 2.4.6. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Mała Ina dla wieloletnich okresów referencyjnych 

Rys. 2.4.7. Zmienność SSQm w układzie roku hydrologicznego w przekrojach 

wodowskazowych rzek Reczyca, Dołżnica, Krępa i Pęzinka dla wieloletnich okresów 

referencyjnych 

Rys. 2.4.8. Średnie miesięczne wartości współczynnika k dla rzek zlewni Iny 

Rys. 2.6.1 Mapa zlewni bilansowej Iny na tle podziału fizyczno – geograficznego 

wg Kondrackiego 

Rys. 2.6.3.1. Mapa rejonów bilansowych znajdujących się w sąsiedztwie rejonu bilansowego 

Iny 

Rys. 2.6.3.2. A,B,C  Reprezentatywne przekroje hydrogeologiczne przez zlewnię Iny (za 

arkuszami Mapy hydrogeologicznej Polski nr 268, 308,  PIG). 

Rys. 2.6.4.1 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Iny po Stargard Szczeciński 

Rys. 2.6.4.2 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Krąpieli po Stargard Szczeciński 

Rys. 2.6.4.3 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Małej Iny po przekrój ujściowy 

Rys. 2.6.4.4 Wykres krzywej korelacji odpływu podziemnego QG i stanu retencji HG dla 

zlewni Iny od Stargardu Szczecińskiego po przekrój ujściowy 

Rys. 4.1 Użytkowanie zlewni Iny 

Rys. 4.1.1 Rozkład procentowy użytkowników (pobory) w zlewni Iny 

Rys. 4.1.2 Rozkład procentowy użytkowników (zrzuty) w zlewni Iny 

Rys. 4.1.3 Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników wód powierzchniowych w zlewni Iny 

Rys. 4.2.1  Struktura wykorzystania ujęć wód podziemnych w rejonie bilansowym Iny [%]  

Rys. 4.2.2  Zestawienie wielkości poboru wód podziemnych w rejonie bilansowym Iny 

w zależności od sposobu wykorzystania [%]  

Rys. 4.2.3 Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników wód podziemnych w zlewni 

bilansowej Iny 

Rys. 8.1.1 Rejony wodno-gospodarcze w  obszarze bilansowym Iny 

Rys. 8.3.1 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Inie w profilu Stargard Szczeciński 

oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych 
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Rys. 8.3.2  Przepływ podziemny Iny w profilu Stargard Szczeciński skorygowany o wpływ 

bezzwrotnego poboru z ujęć podziemnych w rejonie bilansowym A1 górna Ina 

Rys. 8.3.3  Przepływ podziemny  Iny w profilu Stargard Szczeciński  skorygowany o wpływ 

poboru z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,25U 

Rys. 8.3.4 Przepływ podziemny Iny w profilu Stargard Szczeciński  skorygowany o wpływ 

poboru z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,75U 

Rys. 8.3.5 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ średni roczny SQ Iny w profilu Stargard Szczeciński 

Rys. 8.3.6 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ w profilu Stargard Szczeciński 

Rys. 8.3.7 rzepływ pochodzenia podziemnego na rzece Krąpiel w przekroju ujściowym oraz 

zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych 

Rys. 8.3.8 Przepływ podziemny Krąpieli w przekroju ujściowym  skorygowany o wpływ 

bezzwrotnego poboru z ujęć podziemnych w rejonie bilansowym A2 Krąpiel 

Rys. 8.3.9  Przepływ podziemny  Krąpieli w przekroju ujściowym  skorygowany o wpływ 

poboru z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,25U 

Rys. 8.3.10  Przepływ podziemny Krąpieli w przekroju ujściowym skorygowany o wpływ 

poboru z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,75U 

Rys. 8.3.11  Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ średni roczny SQ Krąpieli w przekroju ujściowym  

Rys. 8.3.12 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ Krąpieli w przekroju ujściowym 

Rys. 8.3.13 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Małej Inie w przekroju ujściowym 

oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych 

Rys. 8.3.14 Przepływ podziemny Małej Iny w przekroju ujściowym skorygowany o wpływ 

bezzwrotnego poboru z ujęć podziemnych w rejonie bilansowym A3 Mała Ina 

Rys. 8.3.15 Przepływ podziemny  Małej Iny w przekroju ujściowym skorygowany o wpływ 

poboru z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,25U 

Rys. 8.3.16 Przepływ podziemny Małej Iny w przekroju ujściowym skorygowany o wpływ 

poboru z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,75U 

Rys. 8.3.17 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ średni roczny przepływ SQ Małej Iny w przekroju ujściowym 

Rys. 8.3.18 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ Małej Iny w przekroju ujściowym 

Rys. 8.3.19 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Inie w profilu ujściowym oraz 

zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych 

Rys. 8.3.20 Przepływ podziemny Iny w profilu ujściowym skorygowany o wpływ 

bezzwrotnego poboru z ujęć podziemnych w rejonie bilansowym A4 Ina od Stargardu 

Szczecińskiego do ujścia  

Rys. 8.3.21 Przepływ podziemny  Iny w profilu ujściowym skorygowany o wpływ poboru 

z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,25U 
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Rys. 8.3.22  Przepływ podziemny Iny w profilu ujściowym skorygowany o wpływ poboru 

z ujęć podziemnych i zrzutu ścieków w ilosci S=0,75U 

Rys. 8.3.23  Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ średni  roczny SQ Iny w profilu ujściowym  

Rys. 8.3.24 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ Iny w profilu ujściowym  

 

Spis rysunków w załączniku: 

 

Rys. 7.4.1. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Ina 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.2. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Ina 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.3. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Ina 

w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym wg 

metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.4. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Ina 

w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym wg  

kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.5. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Reczyca 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.6. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Ina 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.7. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Reczyca 

w I dekadzie kwietnia dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.8. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Reczyca 

w I dekadzie kwietnia dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.9. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Mała Ina 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.10. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Mała 

Ina  w I dekadzie kwietnia dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie 

nienaruszalnym wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.11. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki  Mała 

Ina w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 209

Rys. 7.4.12. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Mała 

Ina  w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.13. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki  Krąpiel 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.14. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Krąpiel 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.15. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki  Krąpiel 

w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym wg 

metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.16. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Krąpiel 

w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.17. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki  Krępa 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.18. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Krępa 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.19. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki  Krępa 

w I dekadzie kwietnia dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.20. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Krępa 

w I dekadzie kwietnia dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg  kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.21. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki 

Dołżnica w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie 

nienaruszalnym wg dwóch metod 

Rys. 7.4.22. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki 

Dołżnica w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie 

nienaruszalnym wg dwóch metod 

Rys. 7.4.23. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Pęzinka 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.4.24. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Pęzinka 

w I dekadzie listopada dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.4.25. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Pęzinka 

w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym wg 

metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania wód zlewni rzeki Iny 

 210

Rys. 7.4.26. Zmiany zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym rzeki Pęzinka 

w I dekadzie marca dla przepływów o gwarancji 90% i przy przepływie nienaruszalnym 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.5.1. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji 90% w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Ina w roku hydrologicznym przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.5.2. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji 90% w przekrojach 

wodowskazowych  rzeki Mała Ina w roku hydrologicznym przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.5.3. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji 90% w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Mała Ina w roku hydrologicznym przy przepływie nienaruszalnym 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.5.4. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji 90% w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Krąpiel w roku hydrologicznym przy przepływie nienaruszalnym 

wg metody parametrycznej Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.5.5. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  90% w przekrojach 

wodowskazowych rzeki Krąpiel w roku hydrologicznym przy przepływie nienaruszalnym 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.5.6. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  90% w przekroju 

wodowskazowym Marianowo na rzece Krępa w roku hydrologicznym wg dwóch metod 

Rys. 7.5.7. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  90% w przekroju 

wodowskazowym Wiechowo na rzece Dołżnica w roku hydrologicznym wg dwóch metod 

Rys. 7.5.8. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% w przekrojach 

wodowskazowych na rzece Ina dla przepływu nienaruszalnego metodą Kostrzewy 2 (wariant 

k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.5.9. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% w przekrojach 

wodowskazowych na rzece Ina dla przepływu nienaruszalnego wg kryterium rybacko-

wędkarskiego 

Rys. 7.5.10. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% w przekroju 

wodowskazowym  Suchań na rzece Reczyca dla przepływu nienaruszalnego wg dwóch metod 

Rys. 7.5.11. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% 

w przekrojach wodowskazowych na rzece Mała Ina dla przepływu nienaruszalnego metodą 
Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.5.12. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% 

w przekrojach wodowskazowych na rzece Mała Ina dla przepływu nienaruszalnego 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 

Rys. 7.5.13. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% 

w przekrojach wodowskazowych na rzece Krąpiel dla przepływu nienaruszalnego metodą 
Kostrzewy 2 (wariant k na podstawie wzoru regionalnego) 

Rys. 7.5.14. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% 

w przekrojach wodowskazowych na rzece Krąpiel dla przepływu nienaruszalnego 

wg kryterium rybacko-wędkarskiego 
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Rys. 7.5.15. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% w przekroju 

wodowskazowym  Marianowo na rzece Krępa dla przepływu nienaruszalnego wg dwóch 

metod 

Rys. 7.5.16. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% w przekroju 

wodowskazowym  Wiechowo na rzece Dołżnica dla przepływu nienaruszalnego wg dwóch 

metod 

Rys. 7.5.17. Wartości zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji  70% w przekroju 

wodowskazowym  Pęzino na rzece Pęzinka dla przepływu nienaruszalnego wg dwóch metod 

Rys. 8.1. Mapa hydrogeologiczna 

Rys. 8.2. Mapa zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, ich wykorzystania oraz stanu 

rezerw 

 

Załącznik – Zał_6 - Bilans wodogospodarczy – Program do symulacji jakościowej i 

ilościowej rozdziału zasobów wód. Instrukcja obsługi. 
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