
IX.1. Zagro˝enia jakoÊci wód powierzchniowych
Podstawowy wp∏yw na stan zasobów wodnych ma ich pobór i wykorzystanie oraz odprowa-
dzanie Êcieków. Na terenie województwa zachodniopomorskiego najwi´kszy udzia∏ w wyko-
rzystaniu wód ma przemys∏ (a zw∏aszcza przemys∏ energetyczny) – oko∏o 92%, zaopatrzenie
gospodarki komunalnej to oko∏o 7%, a pozosta∏e 1% wykorzystywane jest na pokrycie potrzeb
rolnictwa i leÊnictwa (rysunek IX.1.1). W roku 2001 woda wykorzystywana przez obiekty ener-
getyczne stanowi∏a 85% poboru wody na potrzeby przemys∏owe. By∏a to przede wszystkim
woda pobierana do zasilania otwartych obiegów ch∏odniczych.

Wody powierzchniowe sà g∏ównym êród∏em zaopatrzenia gospodarki narodowej w wod´ –
pokrywajà ponad 98% potrzeb województwa. Zasoby wód podziemnych przeznaczane sà
przede wszystkim na zaopatrzenie ludnoÊci w dobrej jakoÊci wod´ do picia (rysunek IX.2.2).

Zu˝ycie wody w gospodarce wyraênie maleje. Spadek wykorzystania wody zanotowano we
wszystkich ga∏´ziach gospodarki. Na ograniczenie zu˝ycia wody istotny wp∏yw mia∏y zmiany
w produkcji przemys∏owej, zamykanie obiegów wodnych, urealnienie op∏at za pobór wody
oraz stawek eksploatacyjnych w gospodarce komunalnej przy równoleg∏ym wprowadzaniu
liczników wody dla indywidualnych odbiorców.

Na jakoÊç wód powierzchniowych ma wp∏yw wiele czynników. Do najwa˝niejszych z nich
nale˝à uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolnoÊç
samooczyszczania oraz presje antropogeniczne. 

Zanieczyszczenia pochodzàce z punktowych i przemys∏owych êróde∏ oraz sp∏ywy powierzch-
niowe zawierajàce zwiàzki biogenne, Êrodki ochrony roÊlin oraz wyp∏ukiwane frakcje gleby to
g∏ówne zagro˝enia jakoÊci wód. Istotne êród∏o zanieczyszczenia stanowià tak˝e nie oczysz-
czone wody opadowe odprowadzane z terenów zak∏adów, ciàgów komunikacyjnych miast
i wsi.

Podstawowymi punktowymi êród∏ami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzch-
niowych sà  zak∏ady przemys∏owe i wi´ksze skupiska ludnoÊci, odprowadzajàce Êcieki do od-
biorników systemami kanalizacyjnymi. Wed∏ug danych GUS z terenu województwa zachod-
niopomorskiego w 2002 roku odprowadzono do wód powierzchniowych 122,2 hm3 Êcieków
komunalnych i przemys∏owych wymagajàcych oczyszczania (z czego 83% kierowane by∏o do
oczyszczania) oraz 1 396,0 hm3 wód poch∏odniczych (umownie czystych). Nadal utrzymuje
si´ tendencja spadkowa iloÊci wytwarzanych Êcieków (rysunki IX.1.3-IX.1.4). JednoczeÊnie
obserwuje si´ wzrost udzia∏u Êcieków oczyszczonych w ogólnej iloÊci wytworzonych Êcieków.
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Rysunek.IX.1.1. Pobór wód na potrzeby gospodarki w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 

Figure IX.1.1. Water abstraction for economic purposes
in the West Pomeranian Voivodeship        

Rysunek IX.1.2. Udzia∏ poboru wód podziemnych i powierzch-
niowych na potrzeby gospodarki.

Figure IX.1.2. Percentage of groundwater and surface wa-
ter abstraction for economic purposes



Struktur´ oczyszczania Êcieków w 2002 roku przedstawiono na rysunku IX.1.5.
Ponad 60% ogólnej iloÊci wytworzonych
Êcieków stanowià, powstajàce w du˝ych
aglomeracjach miejskich, wsiach i osiedlach
mieszkaniowych, Êcieki komunalne. IloÊç
odprowadzanych Êcieków komunalnych na
terenie województwa, podobnie jak w ca∏ej
Polsce, systematycznie maleje i wed∏ug stanu
na koniec 2002 roku wynosi 75,5 hm3/rok.

Zak∏ady przemys∏owe zlokalizowane na terenie województwa (dane GUS) odprowadzajà do
wód powierzchniowych lub do ziemi 1 396,0 hm3 wód poch∏odniczych i 46,7 hm3 Êcieków,
z których oko∏o 98% jest oczyszczana (mechanicznie, chemicznie, biologicznie).

Przestrzenny rozk∏ad „obcià˝enia” Êrodowiska Êciekami pokrywa si´ z po∏o˝eniem du˝ych
aglomeracji miejsko-przemys∏owych.

Miasto Szczecin jest najwi´kszym êród∏em Êcieków komunalnych, z którego odprowadza si´ ka-
nalizacjà miejskà ok. 100 000 m3/d Êcieków nie oczyszczonych lub oczyszczonych tylko mecha-
nicznie. Drugie miejsce pod wzgl´dem iloÊci odprowadzanych Êcieków komunalnych zajmuje Ko-
szalin z iloÊcià Êcieków 32 350 m3/d (oczyszczanych mech.-biologicznie z podwy˝szonym usu-
waniem biogenów). Z wi´kszych miast w województwie nale˝y wymieniç: Stargard Szczeciƒski,
ÂwinoujÊcie, Ko∏obrzeg, Szczecinek, Goleniów, Wa∏cz, Bia∏ogard, Gryfino, i Pyrzyce. Z regu∏y po-
siadajà ju˝ one wysokosprawne, nowoczesne, mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie Êcieków.

Zak∏ady przemys∏owe odprowadzajàce najwi´ksze iloÊci Êcieków skupione sà tak˝e w rejonie
Szczecina. 

Wykaz punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ przedstawiono w tabeli IX.1.1., a ich lokalizacj´ na
mapie IX.1. 
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Rysunek.IX.1.3. Âcieki komunalne i przemys∏owe (bez wód
poch∏odniczych) w województwie zachod-
niopomorskim

Figure IX.1.3. Municipal and industrial wastewater
(excluding cooling water) in the West Po-
meranian Voivodeship  

Rysunek IX.1.4. Âcieki oczyszczone i nieoczyszczone w wo-
jewództwie zachodniopomorskim

Figure IX.1.4. Treated and untreated wastewater in the
voivodeship.

Rysunek IX.1.5. Struktura oczyszczania Êcieków w woje-
wództwie zachodniopomorskim w 2002 r.

Figure IX.1.5. Structure of wastewater treatment in the
West Pomeranian Voivodeship in 2002




