
VII. Wykazy wód w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachod-
niego – Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej nastàpi∏a koniecznoÊç dostosowania
polskiego prawa w dziedzinie gospodarowania wodami do jej prawodawstwa. Najwa˝niej-
szym w tej mierze jest wdro˝enie do polskiego prawa dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 roku, ustanawiajàcej ramy wspólnotowego
dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej). Warunek ten uzy-
skano poprzez ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne oraz rozporzàdzenia wykonaw-
cze do tej ustawy. 
W Prawie  wodnym pojawi∏y si´ nowe zadania dla dyrektora regionalnego zarzàdu gospodar-
ki wodnej.
Artyku∏ 92 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy nak∏ada na dyrektora regionalnego zarzàdu gospodarki
wodnej  obowiàzek sporzàdzenia wykazów:
• wód powierzchniowych i podziemnych, które sà lub mogà byç wykorzystywane do zaopa-

trzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia,
• wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do

kàpieli, 
• wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków lub in-

nych organizmów w warunkach naturalnych oraz umo˝liwiajàcych migracje ryb,
• wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych oraz obszarów

szczególnie nara˝onych, z których odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y
ograniczyç.

Sporzàdzone wykazy, zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo wodne, b´dà istotnym ele-
mentem przy opracowaniu najwa˝niejszego instrumentu zarzàdzania zasobami wodnymi –
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Obszar dorzecza jest podstawowà jednostkà gospodarowania wodami. OkreÊla si´ go jako obszar là-
du i morza, sk∏adajàcy si´ z jednego lub wielu sàsiadujàcych ze sobà dorzeczy wraz ze zwiàzanymi
z nimi wodami podziemnymi i wodami przybrze˝nymi. Zgodnie z RDW wody przybrze˝ne to wody po-
wierzchniowe po làdowej stronie linii usytuowanej w odleg∏oÊci jednej mili morskiej od linii podstawo-
wej morza terytorialnego.

W Polsce wyznaczono dwa obszary dorzecza: Wis∏y i Odry. W sk∏ad obszaru dorzecza Odry
wchodzà: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (DOiPZ), region wodny War-
ty, region wodny Ârodkowej Odry i region wodny Górnej Odry.
Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasi´giem dwa regiony wodne: Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Warty. Z ca∏kowitej powierzchni wojewódz-
twa wynoszàcej 22 902 km2 – 17 790 km2 to obszar regionu wodnego DOiPZ, a 5 112 km2 to
obszar regionu wodnego Warty. 
Region wodny DOiPZ w wi´kszoÊci pokrywa si´ obszarowo z województwem zachodniopo-
morskim oraz w cz´Êci zachodzi na województwo lubuskie i pomorskie.
Organem w∏aÊciwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym jest dyrektor
regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej jako organ administracji rzàdowej niezespolonej. 
Zarzàdzeniem Nr 9 Ministra Ârodowiska z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Re-
gionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Minister Ârodowiska okreÊli∏, ˝e
obszarem dzia∏ania Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest Region
Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, a Zarzàdzeniem Nr 10 Ministra Ârodowiska
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu – Minister Ârodowiska okreÊli∏, ˝e obszarem dzia∏ania Regionalnego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest region wodny Warty. 
Szczegó∏owe informacje nt. wykazów wód w regionie wodnym DOiPZ zamieszczone sà
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Adres strony: www.bip.rzgw.szczecin.pl; menu  podmiotowe „Rejestry, wykazy”.
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Wykazy wód powierzchniowych i podziemnych, które sà lub mogà byç wykorzystywa-
ne do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia 

Przygotowanie ww. wykazów wód wymaga∏o zintegrowanych dzia∏aƒ ze strony naczelnego or-
ganu  w sprawach gospodarowania wodami, jakim obecnie jest Minister Ârodowiska (w jego
imieniu dzia∏a Departament Zasobów Wodnych i jego jednostka organizacyjna – Biuro Go-
spodarki Wodnej) oraz dyrektorów regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej dzia∏ajàcych
w granicach danego regionu wodnego. 

W regionie wodnym DOiPZ zaopatrzenie w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia opiera si´ g∏ów-
nie na wodach podziemnych. Jedynie Szczecin zaopatrywany jest w wod´ pobieranà z wód
powierzchniowych, tj. jeziora Miedwie. 
Przy wykonywaniu  ww. wykazów wód kierowano si´ nast´pujàcymi podstawowymi za∏o˝eniami:
• sporzàdzone wykazy wód powierzchniowych (ZL-1) i podziemnych (ZL-2) wykorzysty-

wanych do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia (mapa VII.1)
w regionie wodnym, obejmujà wy∏àcznie uj´cia wodociàgów komunalnych miejskich i wiej-
skich (niezale˝nie od ich aktualnego stanu w∏asnoÊci lub w∏adania), eksploatowane w ce-
lu zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ do spo˝ycia z poborem Êrednim co najmniej 10 m3/dob´
lub zaopatrujàce w wod´ co najmniej 50 osób;

• w przypadku wykazu wód ZL-2 informacj´ o udokumentowanych zasobach dyspozycyj-
nych wód podziemnych przedstawiono dla tych zlewni, dla których takie zasoby ustalono;

• dane o przydatnoÊci wody podawanej do sieci wodociàgowej i dalej do spo˝ycia przez ludnoÊç
przedstawiono odpowiednio na podstawie informacji: z monitoringu wód powierzchniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska (WIOÂ) w Szczecinie, Po-
wiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz u˝ytkowników uj´ç wód.

JakoÊç wód w wykazie wód ZL-1 okreÊlono na podstawie rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wody powierzch-
niowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia.
Natomiast jakoÊç wód w wykazie ZL-2 rozpatrywano w dwóch aspektach:
• jakoÊci wody surowej z odniesieniem do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listo-

pada 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia
przez ludzi,

• klasy jakoÊci wód podziemnych poziomu wodonoÊnego, z którego dane uj´cie pobiera wo-
d´ (w oparciu o map´ hydrogeologicznà Polski w skali 1:50 000).

Sporzàdzone wykazy zawierajà zakres danych zatwierdzony przez Departament Zasobów
Wodnych Ministerstwa Ârodowiska. Dane zawarto w jednolitych dla wszystkich regionów
wodnych w Polsce tabelach odpowiadajàcych danemu rodzajowi wykazu wód. Do wykazów
wód sporzàdzono równie˝  mapy z lokalizacjà poszczególnych uj´ç wód.
Generalnie wykazy  ZL-1 i ZL-2 zawierajà  informacje  dotyczàce:
• lokalizacji hydrograficznej uj´ç (obszar dorzecza, region wodny, dorzecze, zlewnia bilanso-

wa, zlewnia wed∏ug Mapy Podzia∏u Hydrograficznego Polski (MPHP),
• charakterystyki wód dla uj´ç wód powierzchniowych (ciek, jezioro, sztuczny zbiornik, ich

nazwy i parametry charakteryzujàce),
• lokalizacji administracyjnej uj´cia,
• wspó∏rz´dnych geograficznych uj´cia,
• danych ogólnych o uj´ciu i o u˝ytkowniku uj´cia (nazwa i adres),
• statusu uj´cia (eksploatowane, nieczynne, planowane),
• poboru wody: rzeczywistego oraz wg pozwolenia wodnoprawnego,
• iloÊci osób zaopatrywanych z uj´cia.
Dodatkowo w wykazie ZL-2 zawarto informacje o:
• zasobach dyspozycyjnych zlewni, w obszarze której po∏o˝one jest uj´cie wód podziemnych,
• numerze uj´cia w banku „HYDRO”, 
• stratygrafii utworów wodonoÊnych. 
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Mapa VII.1. Wody powierzchniowe i podziemne, które mogà byç w przysz∏oÊci wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachod-
niego

Map VII.1. Surface waters and groundwater that may potentially be used to supply drinking water in the Water
Region of the Lower Oder River and Western Coastal Rivers
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Wykaz wód ZL-1 w obszarze regionu wodnego DOiPZ zawiera tylko 3 uj´cia wód. Ka˝de
z tych uj´ç po∏o˝one jest w innym regionie bilansowym regionu wodnego. 
G∏ównym uj´ciem wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoÊci w wo-
d´ do spo˝ycia jest uj´cie „Miedwie”, które jest podstawowym êród∏em wody pitnej dla Szcze-
cina (Êredni pobór w roku 2002 wynosi∏ oko∏o 77 tys. m3/d). Drugie uj´cie wody powierzchnio-
wej zlokalizowane na Kanale Kurowskim, stanowiàcym odnog´ Odry Zachodniej, obecnie jest
uj´ciem rezerwowym dla miasta Szczecina. 
Trzecie uj´cie z wykazu ZL-1, zlokalizowane w prawostronnej zlewni rzeki Dziwny – „Ostro-
wo-Piaski”, jest jeszcze w fazie koncepcji (powierzchniowe lub infiltracyjne); wed∏ug za∏o˝eƒ
mog∏oby stanowiç uzupe∏nienie niedoborów wody przeznaczonej do spo˝ycia dla miasta Âwi-
noujÊcia i cz´Êci miejscowoÊci wzd∏u˝ wybrze˝a Ba∏tyku. 
Woda z uj´cia „Miedwie” zosta∏a zaliczona do kategorii A2, natomiast woda w Kanale Kurow-
skim do kategorii A3, co daje podstawy do stwierdzenia, ˝e wszystkie uj´cia wód powierzch-
niowych w regionie wodnym spe∏niajà wymogi jakoÊciowe.

Wykaz wód ZL-2 w obszarze regionu wodnego DOiPZ obejmuje 1 063 uj´cia. Rozmieszcze-
nie uj´ç w uk∏adzie hydrograficznym z uwzgl´dnieniem regionów bilansowania wód, przedsta-
wiono poni˝ej:
01 – Odra graniczna do Widuchowej – 3 uj´cia, 
02 – Mi´dzyodrze-Zalew Szczeciƒski-wyspa Wolin i Uznam – 24 uj´cia,
03 – Ilanka-Pliszka-Konotop-Kana∏ Luboƒski – 41 uj´ç, 
04 – MyÊla – 62 uj´cia,
05 – Kurzyca, S∏ubia – 13 uj´ç, 
06 – Rurzyca-Tywa – 61 uj´ç, 
07 – P∏onia – 52 uj´cia ,
08 – Ina – 132 uj´cia,
09 – Gowienica – 16 uj´ç, 
10 – Lewobrze˝na zlewnia Dolnej Odry – 29 uj´ç,
11 – Prawobrze˝na zlewnia Dziwnej – 68 uj´ç, 
12 – Rega i przyleg∏e Przymorze – 164 uj´cia, 
13 – Przymorze od jeziora Resko Przymorskie do Pars´ty,
14 – Pars´ta – 210 uj´ç, 
15 – Przymorze od Pars´ty do jeziora Jamno – 34 uj´cia, 
16 – Wieprza i przyleg∏e Przymorze – 139 uj´ç.
IloÊç uj´ç zlokalizowanych na obszarze poszczególnych województw przedstawia si´ nast´-
pujàco: zachodniopomorskie – 951 uj´ç (89,5%), pomorskie – 64 uj´cia (6,0%), lubuskie – 48
uj´ç (4,5%).
Pi´trami wodonoÊnymi regionu wodnego DOiPZ, z których woda ujmowana jest uj´ciami wód
podziemnych sà: pi´tro czwartorz´dowe – 920 uj´ç (86,55%), pi´tro trzeciorz´dowe – 39 uj´-
cia (3,67%), pi´tro kredowe – 13 uj´ç (1,22%), pi´tro jurajskie – 18 uj´ç (1,69%), uj´cia ujmu-
jàce 2 pi´tra wodonoÊne – 38 uj´ç (3,57%). Dla 35 uj´ç brak jest danych dotyczàcych pi´tra
wodonoÊnego.
Na obszarze regionu wodnego DOiPZ si´ganie po ni˝ej le˝àce poziomy wodonoÊne mo˝e byç
lokalnie przyczynà ascenzji* wód zasolonych z pod∏o˝a kredowo-jurajskiego lub wód trzecio-
rz´dowych. Czwartorz´dowe pi´tro wodonoÊne wymaga szczególnej ochrony jako podstawo-
wy zbiornik wód podziemnych s∏u˝àcych zaopatrzeniu ludnoÊci w wod´ do spo˝ycia. 

W omawianym obszarze w przypadku uj´ç wód podziemnych zdecydowanie przewa˝ajà uj´-
cia ma∏e, zaopatrujàce do 1 000 osób (914 uj´ç). Uj´cia Êrednie, zaopatrujàce od 1 000 do 
10 000 obs∏ugujà osiedla, du˝e wsie oraz miasteczka (127 uj´ç). Ârednie i du˝e miasta za-
opatrywane sà z 22 uj´ç wód podziemnych. 
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Z uj´tych w wykazie 1063 uj´ç wód podziemnych z obszaru regionu wodnego kontrolà Powia-
towych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych obj´tych jest 865 uj´ç. 
Do koƒca paêdziernika 2003 r. nie obj´to badaniami jakoÊci wody 198 uj´ç wód podziemnych.
Dla 865 przebadanych uj´ç Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne wyda∏y orzecze-
nia o przydatnoÊci bàdê nieprzydatnoÊci wody surowej do picia, z czego:
• dla 167 uj´ç wod´ surowà orzeczono jako przydatnà,
• dla 2 uj´ç wod´ surowà orzeczono jako przydatnà warunkowo,
• dla 696 uj´ç wod´ surowà orzeczono jako nieprzydatnà, wymagajàcà uzdatniania.
Podstawowà przyczynà kwalifikacji wody surowej jako nieprzydatnej do spo˝ycia by∏y przekro-
czenia wskaêników jakoÊci wody pochodzenia geogenicznego.

W obszarze regionu wodnego DOiPZ funkcjonuje 167 uj´ç dostarczajàcych wod´ do spo˝y-
cia, która nie wymaga uzdatniania. Wody podziemne pozosta∏ych uj´ç nie spe∏niajà wymogów
jakoÊciowych okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia  19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi, g∏ów-
nie z uwagi na przekroczenie st´˝eƒ ˝elaza (Fe) i manganu (Mn). Uj´cia wymagajàce uzdat-
niania ujmujà wod´ z czwartorz´dowego i trzeciorz´dowego pi´tra wodonoÊnego. Wody tych
poziomów poddawane sà zabiegom prostego uzdatniania. Woda pobierana z kredowego lub
jurajskiego pi´tra wodonoÊnego cechuje si´ dobrà jakoÊcià z wyjàtkiem przypadków zasole-
nia, spowodowanego ascenzjà chlorków z pod∏o˝a.

Wykaz wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szcze-
gólnoÊci do kàpieli

Informacje o kàpieliskach i wodach wykorzystywanych rekreacyjnie pozyskano g∏ównie ze sta-
rostw i gmin z obszaru regionu wodnego DOiPZ. Dane do ww. wykazów uzyskano równie˝ z Paƒ-
stwowych Wojewódzkich Inspektoratów Sanitarnych (PWIS) w Szczecinie, Gdaƒsku i Gorzowie
Wielkopolskim oraz z Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Lubuskiego Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. Pozyskano równie˝ dane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Szczecinie o kàpieliskach obj´tych nadzorem Stacji. Materia∏y te  opracowane
w postaci komunikatów zawiera∏y informacj´ o kàpieliskach Êródlàdowych i morskich, które zo-
sta∏y dopuszczone lub niedopuszczone do kàpieli i uprawiania sportów wodnych. Powy˝sze da-
ne poddano analizie i weryfikacji pod kàtem po∏o˝enia w obszarze regionu wodnego DOiPZ. 
Wykaz (mapa VII.2) sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci dotyczàcych wód:
• powierzchniowych Êródlàdowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szcze-

gólnoÊci do kàpieli – wykaz RK-1, 
• morskich wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do kàpieli – wykaz RK-2.

Wykaz RK-1 obejmujàcy wody powierzchniowe Êródlàdowe zawiera nast´pujàcy zakres
informacji:
• lokalizacj´ hydrograficznà wód (zlewnia g∏ówna, czàstkowa, wspó∏rz´dne geograficzne),
• rodzaj wody (ciek, jezioro, sztuczny zbiornik wodny),
• nazw´ i rzàd cieku (wed∏ug map MPHP),
• lokalizacj´ administracyjnà (województwo, powiat, gmina, miejscowoÊç),
• sposób korzystania (zorganizowany, zwyczajowy),
• nazw´ i adres u˝ytkownika kàpieliska,
• sposób u˝ytkowania kàpieliska oraz informacj´ o jakoÊci wody okreÊlonej na podstawie

rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim po-
winna odpowiadaç woda w kàpieliskach.

Natomiast Wykaz RK-2 obejmujàcy wody morskie zawiera:
• lokalizacj´ hydrograficznà wód (nazw´ obszaru dorzecza, regionu wodnego, zlewni bilanso-

wej, wspó∏rz´dne po∏o˝enia kàpieliska, d∏ugoÊç linii brzegowej kàpieliska, zasi´g kàpieliska), 
• lokalizacj´ administracyjnà (województwo, powiat, gmina, miejscowoÊç),
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Mapa VII.2. Wody powierzchniowe wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do kàpieli w Re-
gionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Map VII.2. Surface waters used for recreation purposes, and particularly for bathing in the Water Region of the
Lower Oder River and Western Coastal Rivers
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• geograficznà nazw´ wybrze˝a, 
• sposób korzystania (zorganizowany, zwyczajowy),
• nazw´ i adres u˝ytkownika,
• sposób u˝ytkowania kàpieliska oraz informacj´ o jakoÊci wody okreÊlonej na podstawie

rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim po-
winna odpowiadaç woda w kàpieliskach.

Uk∏ad tabeli, w jakim sporzàdzono wykazy, zosta∏ ustalony w Departamencie Zasobów Wod-
nych Ministerstwa Ârodowiska i jest jednolity dla wszystkich regionów wodnych. 

W wykazie RK-1 na wodach Êródlàdowych zlokalizowano 259 miejsc kàpieliskowo-rekre-
acyjnych. W wi´kszoÊci sà to kàpieliska zwyczajowe, usytuowane na naturalnych zbiornikach
wodnych – jeziorach, niewykorzystywane do innych celów rekreacyjnych, najcz´Êciej o nie-
okreÊlonym u˝ytkowniku lub nale˝àce do w∏adz gminnych albo nadleÊnictw. Przewa˝nie kà-
pieliska te nie sà poddawane badaniom pod wzgl´dem przydatnoÊci wód do kàpieli. Z ogól-
nej liczby kàpielisk, 52 to kàpieliska zorganizowane. Sà to miejsca obj´te systematycznymi
badaniami sanitarnymi, ochronà WOPR-u z rozbudowanà bazà rekreacyjnà (sporty wodne)
i okreÊlonym zarzàdcà. 
Zidentyfikowano 26 miejsc zorganizowanego wykorzystania ∏odzi bezsilnikowych i motoro-
wych. W przypadku wyznaczania szlaków kajakowych, wykorzystano powszechnie dost´pne
materia∏y oraz mapy turystyczne, przewodniki i opracowania regionalne. Rozpatrujàc wykaz
RK-1 w aspekcie po∏o˝enia kàpielisk zwyczajowych i zorganizowanych, w zlewniach bilanso-
wych regionu wodnego DOiPZ, wi´kszoÊç kàpielisk zlokalizawana jest w zlewniach rzek: Iny
– 45, Regi i przyleg∏ego Przymorza – 44, Wieprzy – 29, P∏oni – 28, MyÊli – 26. Najmniej kà-
pielisk zlokalizowanych jest w zlewniach rzek: Kurzycy-S∏ubi – 2, Gowienicy – 4, Przymorza
od Pars´ty do j. Jamno oraz Przymorza od j. Resko Przymorskie do Pars´ty – 5.

W wykazie RK-2 na wodach morskich w obszarze regionu wodnego DOiPZ umieszczono
40 kàpielisk. Tylko jedno jest kàpieliskiem zwyczajowym; pozosta∏e to kàpieliska zorganizo-
wane. Sà one pod sta∏ym nadzorem PWIS i WOPR-u. Kàpieliska te posiadajà wydzielonà pla-
˝´, a równie˝ mo˝liwe jest korzystanie ze sprz´tu p∏ywajàcego – ∏odzi bezsilnikowych i moto-
rowych. Szczegó∏owe zasady korzystania z miejsc kàpielowych okreÊla rozporzàdzenie Rady
Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie okreÊlenia warunków bezpieczeƒstwa osób przebywa-
jàcych w górach, p∏ywajàcych, kàpiàcych si´  i uprawiajàcych sporty wodne. Najwi´cej kàpie-
lisk po∏o˝onych jest w dorzeczu Prawobrze˝nej zlewni Dziwny i Przymorza do jeziora Liwia
¸u˝a, Przymorza od Pars´ty do jeziora Jamno oraz w obszarze zlewni Mi´dzyodrze-Zalewu
Szczeciƒskiego-wyspy Wolin i Uznam. Zlewnie te po∏o˝one sà na Pobrze˝u Koszaliƒskim
i Pobrze˝u Trzebiatowskim oraz wyspie Wolin i Uznam.
Podczas opracowywania wykazów wyst´powa∏y liczne utrudnienia. Ju˝ na szczeblu gminnym
w wi´kszoÊci przypadków stwierdzono brak informacji dotyczàcych u˝ytkowników kàpielisk,
zw∏aszcza zwyczajowych. Dodatkowym elementem utrudniajàcym pe∏nà weryfikacj´ zlokali-
zowanych baz rekreacyjnych i kàpielisk stanowi brak ujednoliconego sposobu nazewnictwa
jezior. Ponadto na wi´kszoÊci kàpielisk zwyczajowych nie prowadzi si´ analiz jakoÊci wód, wa-
runkujàcych dopuszczenie ich do oficjalnego korzystania jako kàpieliska. 

Przeprowadzona analiza kàpielisk Êródlàdowych i morskich w regionie wodnym DOiPZ po-
zwala stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç kàpielisk ma charakter zwyczajowego korzystania z wód Êród-
làdowych, natomiast miejsc o zorganizowanych mo˝liwoÊciach wypoczynku i kàpieli jest nie-
porównywalnie mniej. W analizowanym obszarze przewa˝ajà zdecydowanie kàpieliska na na-
turalnych zbiornikach wodnych – jeziorach. Zwyczajowe kàpieliska, mimo i˝ administracyjnie
po∏o˝one sà przewa˝nie na terenie gmin lub rzadziej nadleÊnictw, nie posiadajà okreÊlonego
u˝ytkownika. Wobec takiej sytuacji s∏usznym by∏oby okreÊliç u˝ytkownika lub wytypowaç
dzier˝awc´, w kompetencji którego le˝eç b´dzie dba∏oÊç o stan sanitarny wód, stan technicz-
ny urzàdzeƒ, cz´Êç pla˝owà, rekreacyjnà lub sprz´t wodny. Kàpieliska o nieokreÊlonym u˝yt-
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kowniku i najgorszych parametrach sanitarnych powinny zostaç zidentyfikowane, a gminom,
na terenie których si´ znajdujà, przekazane wytyczne poprawienia ich stanu. 

Drugà grup´ obejmujà wody morskie. Wi´kszoÊç kàpielisk na tych wodach jest obj´ta nadzo-
rem WOPR-u, ma wytyczone pla˝e, oznaczone bojami wody przeznaczone do kàpieli oraz re-
gularnie przeprowadzane  badania. Zarzàdcami kàpielisk morskich sà gminy lub osoby pry-
watne, które dzier˝awià teren. 
Na omawianym obszarze zarówno wód Êródlàdowych, jak i morskich, wykazano pojedyncze
przypadki istnienia klasycznych marin – przystani jachtowych z pe∏nym wyposa˝eniem.

Lokalizacja miejsc wykorzystywanych do celów rekreacyjnych zosta∏a naniesiona na mapy
w skali 1:50 000. Mapy te powinny byç spopularyzowane w oÊrodkach promocji województwa
zachodniopomorskiego oraz w cz´Êci dotyczàcej województw lubuskiego i pomorskiego. 

Wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mi´-
czaków oraz umo˝liwiajàcych migracje ryb

W obszarze regionu wodnego DOiPZ wyst´puje du˝e zró˝nicowanie Êrodowisk bytowania
ryb, mi´czaków i skorupiaków. Sà to wody morskie i zalewy, jeziora przymorskie, Odra, rzeki
uchodzàce bezpoÊrednio do morza, jeziora, stawy, oczka i mokrad∏a.
Wody  Pomorza tworzà wyjàtkowe Êrodowisko bytowania, w´drówki i rozrodu ryb. G∏ówne rze-
ki Pomorza Zachodniego – Rega, Pars´ta, Wieprza uchodzà bezpoÊrednio do Ba∏tyku i sà
g∏ównym miejscem wyst´powania ryb w´drownych: ∏ososia, troci w´drownej, certy oraz mi-
noga rzecznego. W Êrodkowych i górnych odcinkach tych rzek oraz w ich dop∏ywach wyst´-
pujà pstràgi potokowe i lipienie. Wymienione rzeki cechujà si´ w miar´ ustabilizowanym sta-
nem ichtiofauny, przy bardzo wysokim stopniu naturalnoÊci zoogeograficznej.
W wodach Przymorza Zachodniego ˝yjà 52 gatunki ryb, czyli ponad 90% ca∏ej krajowej ich-
tiofauny. Pomimo sprzyjajàcych warunków hydrograficznych, hydrologicznych, hydrobiologicz-
nych i sozologicznych szereg gatunków jest zagro˝onych. Nale˝à do nich: ∏osoÊ, troç, lipieƒ
i pstràg. Ich liczebnoÊç jest utrzymywana dzi´ki zarybieniom. Najbardziej zagro˝onym gatun-
kiem w rzekach zachodniopomorskich jest lipieƒ. Zagro˝one sà ponadto gatunki typowo
rzeczne, jak brzana, certa, kleƒ, jaê i piekielnica.
Ciekawe ekosystemy tworzà jeziora  przymorskie i zalewy, Êrodowiska poÊrednie pomi´dzy
morzem a wodami s∏odkimi. Wyst´pujà tu gatunki ryb typowo s∏odkowodnych jak i morskich.
W zale˝noÊci od intensywnoÊci wymiany wód mi´dzy morzem oraz zalewami i jeziorami przy-
morskimi, gatunki ró˝nych Êrodowisk przenikajà si´ wzajemnie. Informacje o gatunkach chro-
nionych i szczególnie zagro˝onych sà bardzo istotne i pomagajà w okreÊleniu sposobu go-
spodarowania na danym zbiorniku czy cieku, a szczególnie w przypadku zanikania tych˝e ga-
tunków wskazujà na potrzeb´ renaturalizacji danej wody.

Kryteria oceny przydatnoÊci wód b´dàcych Êrodowiskiem ˝ycia ryb w warunkach naturalnych
zosta∏y okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika 2002 r. w spra-
wie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wody Êródlàdowe b´dàce Êrodowiskiem ˝ycia ryb
w warunkach naturalnych. JeÊliby kierowaç si´ tymi kryteriami, to praktycznie ˝adne jezioro
i wi´kszoÊç cieków nie sà kontrolowane zgodnie z metodykà rozporzàdzenia. Czynnikiem, ja-
ki g∏ównie nie zosta∏ spe∏niony, jest cz´stotliwoÊç pobierania prób (co miesiàc).

Jednym z g∏ównych kryteriów sporzàdzenia wykazów wód powierzchniowych przeznaczo-
nych do bytowania ryb ∏ososiowatych (NB-1) i karpiowatych (NB-2) w warunkach natu-
ralnych oraz umo˝liwiajàcych migracje ryb (mapa VII.3) by∏o operowanie na danych nie
starszych ni˝ z 1999 r. Ze wzgl´du na brak danych cz´sto w opracowywaniu wykazów pos∏u-
giwano si´ niepublikowanymi danymi hydrologiczno-hydrochemicznymi.
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Mapa VII.3. Wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków oraz umo˝liwiajàce
migracje ryb w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Map VII.3. Surface waters intended for supporting fish, shellfish and mollusc life and allowing fish migrations in
the Water Region of the Lower Oder River and Western Coastal Rivers
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W chwili obecnej brak jest najbardziej aktualnych danych opisujàcych stan poznania ichtiofauny
rejonu Pomorza, a bardzo nieliczne ogólnie dost´pne publikacje jasno wskazujà, nie tylko na
brak tego typu badaƒ, ale równie˝ na brak dobrej, zunifikowanej metodyki s∏u˝àcej do oceny sta-
nu ichtiofauny. Ostatnie prace bonitacyjne na du˝à skal´ w rejonie Pomorza przeprowadzi∏ ze-
spó∏ naukowców z Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku. 
Szczególnie trudnym problemem by∏o opisanie  ichtiofauny dla jezior. Cz´Êç danych mo˝na
by∏oby uzyskaç od u˝ytkowników jezior, zobowiàzanych do prowadzenia ksiàg jeziorowych
(gospodarczych). Ale jak dotàd brak przepisów wykonawczych uniemo˝liwia to. Nale˝y tak˝e
zaznaczyç, ˝e szczególnie w przypadku ma∏ych jezior, niejednokrotnie nie prowadzi si´ w ˝ad-
nej formie dokumentacji zwiàzanej z gospodarkà rybackà. JeÊli nawet taka dokumentacja ist-
nieje, jest ona niech´tnie udost´pniana.

W Êwietle powy˝szego na uwag´ zas∏uguje program badaƒ ichtiofauny przeprowadzo-
ny w roku 2002 przez WIOÂ w Szczecinie. Metodyk´, zakres i wyniki badaƒ zamieszczo-
no w rozdziale IX.5.

W ramach wykazów wód Êródlàdowych b´dàcych Êrodowiskiem ˝ycia ryb ∏ososiowatych w warun-
kach naturalnych (NB-1), wyznaczono 50 akwenów, z czego 27 na jeziorach oraz 23 na rzekach.
Rzeki: Wieprza, Rega oraz Pars´ta zosta∏y podzielone na dwie, oddzielne cz´Êci ze wzgl´du
na ró˝nà typologi´ rybackà zarówno dla ryb ∏ososiowatych, jak równie˝ dla ryb karpiowatych.
W uk∏adzie administracyjnym wody b´dàce Êrodowiskiem ˝ycia ryb ∏ososiowatych w regionie
wodnym DOiPZ po∏o˝one sà w województwach: zachodniopomorskim  – 43 akweny (86%),
lubuskim – 3 akweny (6%), pomorskim – 2 akweny (4%) oraz na pograniczu zachodniopo-
morskiego i pomorskiego – 2 akweny (4%).
W ramach wykazów wód Êródlàdowych b´dàcych Êrodowiskiem bytowania ryb karpiowatych
w warunkach naturalnych (NB-2), wyznaczono 1 127 akwenów, z czego 1 112 to jeziora, na-
tomiast 15 sà to rzeki.
W uk∏adzie administracyjnym regionu wodnego DOiPZ wody b´dàce Êrodowiskiem bytowania
ryb karpiowatych po∏o˝one sà w województwach: zachodniopomorskim – 929 jezior
(83,54%),  pomorskim – 129 jezior (11,60%) i lubuskim – 54 jeziora (4,85%).
Wg typologii rybackiej Instytutu Rybactwa Âródlàdowego (IRÂ) w Olsztynie, wody jezior zo-
sta∏y podzielone na:
• karasiowe – 218,
• leszczowe – 14,
• leszczowo-sandaczowe – 2,
• linowo-szczupakowe – 197,
• sandaczowe – 95,
• sielawowe – 1,
• sielawowo-leszczowe – 1.
Dla 584 jezior brak jest danych na ten temat.

Podstawà prawnà sporzàdzenia wykazu wód morskich wewn´trznych i wód przybrze˝-
nych przeznaczonych do bytowania skorupiaków i mi´czaków (NB-3) jest rozporzàdze-
nie Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika 2002 r., w sprawie wymagaƒ, jakim powinny od-
powiadaç morskie wody wewn´trzne i wody przybrze˝ne b´dàce Êrodowiskiem ˝ycia skoru-
piaków i mi´czaków. W Êwietle powy˝szych przepisów, ideà jest przygotowanie wykazu wód
morskich wewn´trznych i wód przybrze˝nych, z których mo˝liwe jest pozyskiwanie skorupia-
ków bàdê mi´czaków do celów konsumpcyjnych. Âwiadczy o tym mi´dzy innymi wielokrotnie
u˝yte w rozporzàdzeniu stwierdzenie-kryterium: „St´˝enie ka˝dej substancji w mi´sie skoru-
piaków powinno byç tak ograniczone, aby zapewniona by∏a wysoka jakoÊç produktów wytwa-
rzanych ze skorupiaków i mi´czaków”. 
W przypadku polskich wód morskich, uznanych jako morskie wody wewn´trzne i wody przy-
brze˝ne, sporzàdzenie takiego wykazu jest praktycznie niemo˝liwe z uwagi na brak gatunków
wartoÊciowych z ekonomicznego punktu widzenia. W Morzu Ba∏tyckim nie prowadzi si´ bo-

115Wykaz wód w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego



wiem po∏owów, jak te˝ hodowli ˝adnych gatunków skorupiaków czy mi´czaków w celach kon-
sumpcyjnych. Przyczynà takiego stanu rzeczy jest naturalne Êrodowisko Morza Ba∏tyckiego,
a przede wszystkim jego naturalne zasolenie. Ârednie zasolenie wód powierzchniowych Ba∏-
tyku u wybrze˝y Polski praktycznie nie przekracza 7%, (zwykle poni˝ej 6%). W efekcie tego
sk∏ad gatunkowy makrofauny jest znacznie ubo˝szy (ok. 77 gatunków bentosowych) ni˝ w sà-
siadujàcym Morzu Pó∏nocnym (ponad 1 500 gatunków bentosowych) czy akwenach s∏odko-
wodnych. Dodatkowo te gatunki (2), które wykorzystywane sà komercyjnie w innych morzach,
a wyst´pujà w Ba∏tyku, ze wzgl´du na stres osmotyczny osiàgajà znaczàco mniejsze rozmia-
ry (przynajmniej oÊmiokrotnie). Gatunkami tymi sà: omu∏ek jadalny (Mytilus edulis L.) i kre-
wetka (Crangon crangon L.). Z tego powodu nie po∏awia si´ ich i nie nale˝y spodziewaç si´
ich komercyjnego wykorzystania. Dodatkowym aspektem jest rola ekologiczna, jakà pe∏ni
omu∏ek jadalny w ekosystemie Morza Ba∏tyckiego. Jest on praktycznie jedynym biofiltratorem
i zosta∏ uznany za gatunek kluczowy dla ca∏ego ekosystemu. Rozpocz´cie jego eksploatacji
(rozpatrywanej wy∏àcznie w kategoriach hipotetycznych) wiàza∏oby si´ dodatkowo z olbrzy-
mim ryzykiem dla funkcjonowania ca∏ego ekosystemu, zw∏aszcza ˝e na liÊcie w Polskiej czer-
wonej ksi´dze zwierzàt jest on sklasyfikowany jako bliski zagro˝enia (NT)*.
Czerwona ksi´ga zawiera list´ ginàcych gatunków zwierzàt i roÊlin wraz z ich opisem i mapa-
mi rozmieszczenia. OkreÊla stopieƒ zagro˝enia poszczególnych gatunków, rzadkoÊç ich wy-
st´powania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony. Dla Polski czerwonà ksi´g´
zwierzàt opracowano w 1992 roku, a czerwonà ksi´g´ roÊlin – w 1993 r.
W ramach wykazu wód morskich wewn´trznych i wód przybrze˝nych przeznaczonych do by-
towania skorupiaków i mi´czaków (NB-3) wyznaczono 7 stref:
• Odr´ w rejonie Szczecina,
• Roztok´ Odrzaƒskà,
• Zalew Szczeciƒski,
• Âwin´,
• Dziwnà,
• Zatok´ Pomorskà,
• Wody morskie Wybrze˝a Ârodkowego.

Wody  wra˝liwe i obszary szczególnie nara˝one na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu
ze êróde∏ rolniczych

Zagadnienie zanieczyszczania wód ze êróde∏ rolniczych zosta∏o od dawna zidentyfikowane
w krajach Unii Europejskiej (UE), która ustanowi∏a zasady post´powania z tego rodzaju za-
nieczyszczeniami. Zasady te okreÊlono w dyrektywie 91/676/EEC tzw. „azotanowej”. Jednym
z istotniejszych zadaƒ krajów kandydujàcych do przystàpienia do UE by∏o dostosowanie pra-
wa do wymogów z niej wynikajàcych. Polska zagadnienia wynikajàce z tej dyrektywy zawar-
∏a w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i stosownych rozporzàdzeniach wykonaw-
czych.  Art. 47 ust. 3 tej ustawy wskazuje na  koniecznoÊç wyznaczenia przez dyrektorów re-
gionalnych zarzàdów gospodarki wodnej, w zarzàdzanym regionie wodnym, wód powierzch-
niowych i podziemnych wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych
oraz obszarów szczególnie nara˝onych, z których odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych
wód nale˝y ograniczyç. 
W celu okreÊlenia wód wra˝liwych i obszarów szczególnie nara˝onych w regionie wodnym ob-
j´to analizà wody powierzchniowe (p∏ynàce i stojàce), wody w estuariach, morskie wody we-
wn´trzne i wody morza terytorialnego oraz wody podziemne. Identyfikacj´ tych wód wykona-
no zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 23 gru-
dnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàz-
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kami azotu ze êróde∏ rolniczych. W pierwszym etapie polega∏a ona na analizie danych dotyczà-
cych jakoÊci wód w celu wyznaczenia wód: zanieczyszczonych lub zagro˝onych zanieczyszcze-
niem, zeutrofizowanych i podatnych na eutrofizacj .́ W nast´pnym etapie dokonano szczegó∏o-
wej analizy bezpoÊredniego wp∏ywu gospodarki rolnej na wysokoÊç st´˝eƒ zwiàzków azotu oraz
pozosta∏ych zwiàzków biogennych, stymulujàcych rozwój  eutrofizacji w tych wodach.
Przyst´pujàc do analizy tego zagadnienia si´gni´to do danych b´dàcych w posiadaniu
RZGW w Szczecinie oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony Êrodowiska (WIOÂ), Instytu-
tu Melioracji i U˝ytków Zielonych (IMUZ) Oddzia∏ w Szczecinie, Paƒstwowego Wojewódzkie-
go Inspektoratu Sanitarnego (PWIS) i Paƒstwowego Instytutu Geologicznego (PIG).
W celu identyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych wra˝liwych na zanieczyszczenia
zwiàzkami azotu w regionie wodnym DOiPZ zrealizowano nast´pujàce dzia∏ania:
• rozpoznano stan udokumentowania zasobów wód w zlewniach regionu wodnego,
• zidentyfikowano stan realizacji kartografii hydrogeologicznej i hydrograficznej oraz geoso-

zologicznej,
• zebrano i przeanalizowano wyniki:

– monitoringu iloÊciowego wód powierzchniowych prowadzonego przez  Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej (IMGW),

– monitoringu jakoÊci wód powierzchniowych p∏ynàcych, jezior, wód estuarium, morskich
wód wewn´trznych oraz Zatoki Pomorskiej prowadzonego przez WIOÂ w Szczecinie,
Gdaƒsku i Gorzowie Wielkopolskim

– monitoringu wód podziemnych prowadzonego przez IOÂ (PIG) w ramach paƒstwowego
monitoringu Êrodowiska,

– badaƒ PWIS wód uj´ç, studni publicznych oraz studni przydomowych,
– badaƒ hydrochemicznych wód podziemnych (PIG), zgromadzonych w bazie danych Ban-

ku Hydro 2000,
– szczegó∏owych badaƒ IMUZ Oddzia∏ w Szczecinie, prowadzonych systemowo w zlewni

rzeki Iny i P∏oni,
• przeanalizowano wykaz czynnych i nieczynnych uj´ç wód podziemnych, wykaz wód po-

wierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do kàpieli,
wykaz wód powierzchniowych, które sà lub mogà byç w przysz∏oÊci wykorzystane do za-
opatrzenia ludnoÊci w wod´ do picia.

Wykonana ocena wykaza∏a, ˝e zanieczyszczenie azotanami wód powierzchniowych p∏ynàcych
w obszarze regionu wodnego DOiPZ jest niskie i w 95% analizowanych przypadków nie prze-
kracza wartoÊci zalecanych dla wód ujmowanych dla celów wodociàgowych. Nieznaczne prze-
kroczenia progu st´˝enia 25 mg NO3/dm3 wystàpi∏y na odcinkach rzek w strefach oddzia∏ywa-
nia zrzutów Êcieków komunalnych, dop∏ywu zanieczyszczeƒ z terenów zurbanizowanych i ob-
szarów rolniczych. Nie zidentyfikowano wód powierzchniowych p∏ynàcych, w których st´˝enia
azotanów wyst´pujà w przedzia∏ach 40-50 mg NO3/dm3 i powy˝ej 50 mg NO3/dm3 (kryteria we-
d∏ug rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wy-
znaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych. 
Na podstawie wyników analiz hydrochemicznych wód podziemnych, z ogólnej liczby 9 064
otworów (Bank Hydro) stwierdzono st´˝enia azotanów powy˝ej 25 mg NO3/dm3 w 300 punk-
tach (3,5% zbioru danych), z czego: w przedziale 25-40 mg NO3/dm3 – 84 otwory, w przedzia-
le 40-50 mg NO3/dm3 – 65 otworów, >50 mg NO3/dm3 – 151 otworów.
Analiza wyników badaƒ, udost´pnionych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiolo-
giczne, wody surowej  z uj´ç komunalnych, studni publicznych i studni przydomowych, wyka-
za∏a przekroczenia progu st´˝eƒ azotanów 25 mg NO3/dm3 w 84 obiektach, z czego: st´˝eƒ
w zakresie 25-40 mg NO3/dm3 w 28 obiektach, w zakresie 40-50 mg NO3/dm3 w 8 obiektach,
>50 mg NO3/dm3 w 48 obiektach. W wi´kszoÊci przypadki wysokich st´˝eƒ dotyczà p∏ytkich
wód gruntowych (studnie przyzagrodowe) i wód I poziomu u˝ytkowego, podatnych na zanie-
czyszczenia bytowe zwiàzane z zabudowà miejskà i infrastrukturà osadniczà wsi.
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Przeprowadzona analiza potencjalnych êróde∏ zanieczyszczeƒ dla ka˝dego przypadku zanie-
czyszczenia nadmiernà iloÊcià azotanów badanych otworów Banku Hydro i badaƒ WSSE nie
daje jednoznacznych podstaw do przedstawienia wykazu wód gruntowych i podziemnych
wra˝liwych na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu pochodzenia rolniczego w regionie wodnym
DOiPZ. Problem ten wymaga dalszych szczegó∏owych analiz, a przede wszystkim odpowied-
niej sieci monitoringowej.

Zjawisko eutrofizacji Êródlàdowych wód powierzchniowych, objawiajàce si´ intensywnym d∏u-
gotrwa∏ym rozwojem glonów, zaobserwowano w zlewni rzeki P∏oni. Szczegó∏owa analiza wyników
monitoringu wód powierzchniowych w tej zlewni, poparta wynikami badaƒ IMUZ dowodzi, ̋ e zlew-
nia jest obszarem wra˝liwym na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu pochodzenia rolniczego.

Bioràc powy˝sze pod uwag´ oraz analizujàc  stan rolnictwa  w regionie wodnym Dolnej Od-
ry i Przymorza Zachodniego, wyznaczono jako wody wra˝liwe na zanieczyszczenia
zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych:
• rzek´ P∏oni´ od êróde∏ do przekroju w km 13,8,
• jeziora: Miedwie, P∏onno, Zaborsko, P∏oƒ, B´dgoszcz i ˚elewo po∏o˝one w zlewni rzeki P∏oni.

Jako obszar szczególnie nara˝ony wyznaczono zlewni´ rzeki P∏oni do przekroju w km
13,8 (mapa VII.4). Ta cz´Êç zlewni rzeki P∏oni zajmuje powierzchni´ 1098 km2, co stanowi
5,38% powierzchni regionu wodnego. 

Mapa VII.4. Wody wra˝liwe i obszar szczególnie nara˝ony na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu pochodzenia rol-
niczego

Map VII.4 Sensitive waters and area particularly exposed to pollution by nitrates from agricultural sources.

Wyznaczony obszar charakteryzuje si´ du˝ym udzia∏em u˝ytków rolnych w ca∏kowitej po-
wierzchni gruntów i mi´dzy innymi z tego faktu wynika potencjalne zagro˝enie dla jakoÊci
wód. Po∏o˝ony jest on w ca∏oÊci w obszarze województwa zachodniopomorskiego, w jego po-
∏udniowo-zachodniej cz´Êci. Swym zasi´giem obejmuje cz´Êci powiatów: gryfiƒskiego, chosz-
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czeƒskiego, pyrzyckiego, myÊliborskiego, stargardzkiego oraz niewielkie cz´Êci miasta na pra-
wach powiatu – Szczecina. Obszar ten po∏o˝ony jest na terenie 16 gmin: Banie, Barlinek, Bieli-
ce, Dolice, Gryfino, Kobylanka, Kozielice, Lipiany, Pe∏czyce, Przelewice, Pyrzyce, gmina Star-
gard Szczeciƒski, miasto Stargard Szczeciƒski, Stare Czarnowo, miasto Szczecin i Warnice. Na
terenie tym znajdujà si´ 143 miejscowoÊci, w których mieszka oko∏o 68 tys. osób.

Dyrektor RZGW w Szczecinie ustanowi∏ ww. wody wra˝liwe i obszar szczególnie nara˝ony
rozporzàdzeniem nr 9/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wód wra˝liwych na zanie-
czyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara˝onych,
z których odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç. Rozporzàdzenie
ma charakter aktu prawa miejscowego i zosta∏o opublikowane w Dz.Urz. Województwa Za-
chodniopomorskiego Nr 126, poz. 2411. 
Wyznaczenie wód i obszaru szczególnie nara˝onego w regionie wodnym pociàga za sobà ko-
niecznoÊç opracowania dla nich programu dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie odp∏ywu
azotu ze êróde∏ rolniczych. W programie tym okreÊla si´ Êrodki zaradcze do obowiàzkowego
stosowania przez tych, do których program jest skierowany.  Warunki, jakie musi spe∏niaç ta-
ki program dzia∏aƒ, szczegó∏owo okreÊlono w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 23 gru-
dnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç programy dzia-
∏aƒ majàcych na celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze êróde∏ rolniczych. 
Rozporzàdzeniem nr 3/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu
dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze êróde∏ rolniczych dyrektor RZGW
w Szczecinie wprowadzi∏ program w ˝ycie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz.
525). Program wszed∏ w ˝ycie 14 dni od dnia opublikowania, tj. 11 maja 2004 r. i b´dzie trwa∏
przez cztery lata, tj. do dnia 11 maja  2008 r. Je˝eli oka˝e si´ to konieczne, np. z powodu bra-
ku pe∏nych zak∏adanych jego efektów – czas trwania takiego programu mo˝e zostaç wyd∏u˝o-
ny na kolejne cztery lata. Wprowadzenie kolejnego programu w ˝ycie b´dzie wymaga∏o po-
nowienia ca∏ej procedury zwiàzanej z jego wprowadzeniem. 

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów Êrodowiska i przywracanie wymaga-
nych przepisami prawa standardów jakoÊci wód, szczególnie wód zlewni jeziora Miedwie  wy-
korzystywanych do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia oraz pozosta-
∏ych wód zlewni wykazujàcych eutrofizacj´.

Naczelnà zasadà opracowanego programu by∏o za∏o˝enie, ˝e nie mo˝na chroniç Êrodowiska na-
turalnego tylko systemem nakazowym skierowanym g∏ównie do rolników, lecz nale˝y to robiç po-
przez zwi´kszenie ich ÊwiadomoÊci i umiej´tnoÊci rozpoznawania zagro˝eƒ dla jakoÊci wód p∏y-
nàcych z produkcji rolnej i zwierz´cej oraz przez wprowadzenie technologii, które spowodujà lep-
sze wykorzystanie sk∏adników nawozowych i ograniczà ich szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko.
Na podstawie tego za∏o˝enia w programie przewidziano nast´pujàce kierunki dzia∏aƒ:
• poprawa praktyki rolniczej, obejmujàca Êrodki zaradcze zwiàzane z poprawà procesów na-

wo˝enia, gospodarki nawozami naturalnymi i mineralnymi oraz gospodarki gruntami w go-
spodarstwach rolnych;

• edukacja i doradztwo dla rolników, obejmujàce dzia∏ania zwiàzane ze szkoleniem rolników
i doradztwem dla gospodarstw rolnych w zakresie dobrych praktyk rolniczych;

• kontrola rolniczych êróde∏ zanieczyszczeƒ, obejmujàca dzia∏ania zwiàzane z kontrolà wy-
pe∏niania przez rolników obowiàzków wynikajàcych z programu;

• monitoring skutecznoÊci programu dzia∏ania, obejmujàcy dzia∏ania zwiàzane z monitorin-
giem wód i gleb w obszarze programu i w punktach charakteryzujàcych wp∏yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych;

• dzia∏ania wspomagajàce, zwiàzane z realizacjà Êrodków zaradczych przez rolników oraz
w zakresie  dzia∏alnoÊci szkoleniowej i doradczej.

Kierunki i zakres dzia∏aƒ oraz konieczne Êrodki zaradcze zosta∏y ustalone w oparciu o wyniki
„Analizy specyfiki obszaru szczególnie nara˝onego – zlewni rzeki P∏oni do przekroju w km
13,8”, która stanowi szczegó∏owe uzasadnienie programu.
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