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Z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
strefy ochronne uj´ç wód ustanawia, w drodze rozporzàdzenia, dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej. Rozporzàdzenia te majà charakter aktu prawa miejscowego.
Potrzeba ustanowienia strefy ochronnej dla uj´cia wody „Miedwie” z wód powierzchniowych jeziora wynika z koniecznoÊci zapewnienia dla uj´cia wody o odpowiedniej jakoÊci. Obowiàzek ten
nak∏ada poÊrednio ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, która w art. 5 pkt 1 zobowiàzuje przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne do zapewnienia nale˝ytej jakoÊci dostarczanej wody. W ustawie tej jest mowa
o jakoÊci wody dostarczanej, a wi´c po odpowiednim uzdatnieniu, jednak zgodnie z obowiàzujàcym prawem, nie ka˝da woda mo˝e byç uzdatniana i u˝ytkowana jako woda do picia. JakoÊç
wody surowej pobieranej z wód powierzchniowych i wykorzystywanej do zaopatrzenia ludnoÊci
okreÊla wydane na mocy Prawa wodnego rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia. Tak wi´c przedsi´biorstwo wodociàgowe musi zadbaç o jakoÊç wody pobieranej z wód powierzchniowych. Mo˝e to
zrealizowaç, mi´dzy innymi chroniàc obszar powstawania zasobów wód powierzchniowych.
Zasoby wód powierzchniowych powstajà w szeregu procesach naturalnych, do których zaliczyç mo˝na przede wszystkim:
• sp∏yw powierzchniowy lub podpowierzchniowy wód opadowych do cieków i jezior,
• drena˝ wód podziemnych do wód powierzchniowych.
Te dwa naturalne procesy kszta∏tujà wielkoÊç i jakoÊç zasobów wód powierzchniowych. Zale˝ne sà od szeregu czynników naturalnych: klimatycznych, morfologicznych i geologicznych.
Naturalnie kszta∏towane zasoby wodne, na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka poddane zosta∏y
wielu wp∏ywom wynikajàcym z przekszta∏cania Êrodowiska przyrodniczego. WÊród najistotniejszych wyró˝niç nale˝y:
• sposób zagospodarowania i u˝ytkowania terenu – udzia∏ terenów u˝ytkowanych rolniczo
(wielkoÊç area∏ów gruntów ornych i u˝ytków zielonych), lesistoÊç w zlewni, udzia∏ terenów
zurbanizowanych miejskich i wiejskich,
• obszar i jakoÊç melioracji rolniczych.
• pobory wód podziemnych i powierzchniowych,
• zrzuty Êcieków oczyszczonych i nieoczyszczonych,
• zanieczyszczenia obszarowe zwiàzane z kulturà rolnà (rodzaj nawozów, stosowane Êrodki ochrony roÊlin).
• sk∏adowiska odpadów, miejsca przechowywania nawozów sztucznych i naturalnych,
• zanieczyszczenie atmosfery wp∏ywajàce na sk∏ad wód opadowych.
Wymienione naturalne i antropogeniczne czynniki presji na wody powierzchniowe zosta∏y
szczegó∏owo przedstawione w Aktualizacji projektu stref ochronnych uj´cia wód powierzchniowych jeziora Miedwie, wykonanej przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
w Szczecinie (Szczecin 1998). Autorzy wymienionego opracowania, poprzez analiz´ wi´kszoÊci z wymienionych czynników, g∏ównie o charakterze antropogenicznym, doszli do wniosku,
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˝e strefa ochronna uj´cia wód z jeziora Miedwie powinna obejmowaç ca∏à zlewni´ jeziora
wraz ze zlewnià rzeki P∏oni od jej êróde∏ a˝ do jej ujÊcia do jeziora. Ze strefy tej wydzielono
trzy podstrefy o ró˝nym znaczeniu dla ochrony jeziora i w zwiàzku z tym o zró˝nicowanych
ograniczeniach zwiàzanych z funkcjami ochronnymi.
Zastosowane w wymienionym opracowaniu podejÊcie jest s∏uszne, ale Prawo Wodne nie
przewiduje podzia∏u terenu ochrony poÊredniej. W zwiàzku z tym opracowano nowy projekt
strefy ochronnej.
Miedwie zasilane jest bezpoÊrednio wodami powierzchniowymi rzek: P∏oni (oko∏o 73% ca∏kowitego dop∏ywu powierzchniowego) oraz mniejszymi dop∏ywami (Ostrawica – 18%, Miedwinka – 4,9%,
Gowienica – 3,1%). O jakoÊci wód w Miedwiu w najwi´kszym stopniu decyduje jakoÊç wód rzeki
P∏oni, jednak˝e nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na mniejsze dop∏ywy wprowadzajàce du˝o
mniejsze iloÊci wody, ale za to o bardzo z∏ej jakoÊci (Gowienica Miedwiaƒska, Rów Kunowski).
Podejmowane próby zbilansowania przez T. Durkowskiego ∏adunków, szczególnie azotu (suma N-NO3 i N-NH4) wnoszonego do Miedwia, ukazujà skal´ zjawiska. Na podstawie dost´pnych danych z lat 1983-1994 obliczono, ˝e Êrednio do Miedwia wnoszone by∏o 129 ton
azotu w ciàgu roku. Najwi´kszy udzia∏ w ∏adunku azotu mia∏a rzeka P∏oƒ – 48%, Ostrawica
– 14,9%. Z bezpoÊrednich dop∏ywów najwi´kszy ∏adunek w stosunku do powierzchni zlewni
wnoszony by∏ ze zlewni rzeki Gowienicy i Rowu Kunowskiego osiàgajàc maksymalnie wartoÊci odpowiednio 14,2% i 7,1% ca∏kowitego ∏adunku azotu wnoszonego do jeziora, podczas
gdy dop∏ywy wód stanowià minimalny procent w zasobach.
Podobny udzia∏ najwa˝niejszych dop∏ywów jeziora Miedwie w transporcie azotu i fosforu, wyznaczono dla okresu 1993-2003, na podstawie obserwacji WIOÂ (rysunek VIII.1). Statystyczna analiza tych obserwacji wykaza∏a, ˝e oko∏o 70% azotu ogólnego i 80% fosforu ogólnego transportowane jest przez P∏oni´ i odpowiednio 20% azotu i 10% fosforu przez Ostrawic´ a jedynie (pomimo bardzo wysokich bezwzgl´dnych st´˝eƒ) oko∏o 5% azotu i 5% fosforu przez Gowienic´.
Jednostkowe wartoÊci azotu w kg•ha -1 wnoszonego rocznie z poszczególnych zlewni Miedwia
wynosi∏y Êrednio 1,38 kg•ha-1. Natomiast dla poszczególnych dop∏ywów kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco: zlewnia rzeki P∏oni – 1,35 kg N•ha-1, Ostrawicy 1,19 kg N•ha-1, Gowienicy 1,64 kg
N•ha-1 oraz Rowu Kunowskiego 3,1 kg N•ha -1.
Du˝a waga zagro˝eƒ, jakie dla jakoÊci wód w jeziorze Miedwie wynikajà z gospodarki rolnej,
znalaz∏a swoje odbicie nie tylko w potrzebie ustanowienia strefy ochrony poÊredniej uj´cia wody, ale tak˝e w Programie dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze êróde∏ rolniczych dla obszaru szczególnie nara˝onego – zlewnia rzeki P∏oni do przekroju w km 13,8
(rozporzàdzenie dyrektora RZGW w Szczecinie Nr 3/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r).
Oprócz zwiàzków azotu rolnictwo dostarcza do wód powierzchniowych znaczny ∏adunek fosforu
g∏ównie poprzez erozj´ glebowà. Zagadnienie to zosta∏o szczegó∏owo omówione w Aktualizacji
projektu stref ochronnych. Z opracowania tego wynika, ˝e roczny ∏adunek fosforu w formie rozpuszczonej, jaki dop∏ywa do wód powierzchniowych w zlewni rzeki P∏oni ∏àcznie z jeziorem Miedwie (0,82-1,59 t/rok) jest porównywalny z dop∏ywem fosforu z oczyszczalni Êcieków w Pyrzycach
(1,4 t/rok). Porównanie to wykonane w oparciu o dane zebrane dla 1998 r. oddaje równie˝ obecne proporcje dotyczàce êróde∏ zanieczyszczeƒ fosforem. Pokazuje ono, ˝e dzia∏ania zwiàzane
z ograniczeniem odp∏ywu fosforu z rolnictwa (wprowadzenie programu dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie odp∏ywu zanieczyszczeƒ ze êróde∏ rolniczych) sà równie wa˝ne jak zwiàzane
z rozwojem infrastruktury i poprawà stanu technicznego oczyszczalni Êcieków. Zagadnienie to
znajdzie równie˝ odzwierciedlenie w ograniczeniach proponowanych dla strefy ochronnej.
Szczegó∏owa analiza stanu chemicznego wód jeziora Miedwie i jego dop∏ywów oraz wód
gruntowych wokó∏ jeziora, jak równie˝ analiza wp∏ywu gospodarki rolnej (melioracje) i dzia∏aƒ
z nià zwiàzanych na jakoÊç wód jeziora, pozwoli∏y autorom wniosku o ustanowienie strefy
ochronnej zaproponowaç jako teren ochrony poÊredniej obszar obejmujàcy zlewni´ bezpoÊrednià jeziora Miedwie wraz z cz´Êcià zlewni czàstkowej Miedwianki, zlewnià Rowu KunowProjekt ustanowienia strefy ochronnej uj´cia wody powierzchniowej „Miedwie”
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skiego, cz´Êcià zlewni Gowienicy do terenów dawnego lotniska Kluczewo wraz z jeziorami
P∏oƒ i B´dgoszcz wraz z terenami gruntów hydrogenicznych wokó∏ tych jezior. Do wyznaczenia zlewni bezpoÊredniej jeziora Miedwie (∏àcznie ze zlewnià Rowu Kunowskiego) wykorzystano mapy hydrograficzne Polski w skali 1:50 000 (G∏ówny Urzàd Geodezji i Kartografii).
Dla cz´Êci zlewni: Miedwianki, Gowienicy, dop∏ywu z Bielkowa, kierowano si´ zarówno granicami zlewni jak i zasi´giem gruntów hydrogenicznych przylegajàcych bezpoÊrednio do wód
wp∏ywajàcych do jeziora Miedwie. Granica wyst´powania gruntów hydrogenicznych by∏a równie˝ podstawà do wyznaczenia zasi´gu strefy wokó∏ jezior P∏oƒ i B´dgoszcz w∏àczonych do
terenu ochrony poÊredniej strefy ochronnej. Do obszaru hydrogenicznego zwiàzanego z jeziorem B´dgoszcz w∏àczono równie˝ zlewni´ dop∏ywu z ˚abowa, silnie obcià˝onego zrzutem
Êcieków z oczyszczalni. Granice zasi´gu wyst´powania gruntów hydrogenicznych (obejmujàcych grunty organogeniczne i grunty mineralno-organiczne powsta∏e w siedliskach wilgotnych) zaczerpni´to z mapy sozologicznej w skali 1:50 000 wydanej przez G∏ówny Urzàd Geodezji i Kartografii. Przebieg granicy strefy przedstawiono na mapie VIII.1.
Teren ochrony poÊredniej uj´cia wed∏ug tej propozycji ma powierzchni´ 200,33 km2 wobec
obszaru ponad 1 000 km2 jaki posiada∏ teren ochrony poÊredniej zewn´trznej w propozycji aktualizacji strefy z 1998 roku.
Mapa VIII.1. Granice wyst´powania gruntów hydrogenicznych w rejonie jeziora Miedwie
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