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Kategorie tych wód odpowiadajà trzem ró˝nym jakoÊciom wód powierzchniowych, których od-
powiednie cechy fizyczne, chemiczne i biologiczne sà podane w za∏àczniku 1 do rozpo-
rzàdzenia. Dla poszczególnych wskaêników jakoÊci wody podane sà dwie wartoÊci granicz-
ne: wartoÊci dopuszczalne – mniej restrykcyjne oraz wartoÊci zalecane, które muszà byç
bezwzgl´dnie respektowane.

Zgodnie z Ramowà Dyrektywà Wodnà zlewnie, w których znajdujà si´ uj´cia wody przezna-
czonej do konsumpcji dla cz∏owieka lub które sà przewidziane dla takich celów w przysz∏oÊci,
powinny byç zidentyfikowane i odpowiednio monitorowane. Zlewnie te muszà mieç zagwaran-
towanà koniecznà ochron´ w celu unikni´cia pogorszenia ich jakoÊci, aby zmniejszyç poziom
usuwania zanieczyszczenia wymagany przy uzdatnianiu wody pitnej. 
Ostateczna forma sporzàdzonego dla terenu województwa zachodniopomorskiego wykazu
wód podlegajàcych ochronie ze wzgl´du na ich wykorzystanie jako êród∏a wody pitnej obej-
muje tylko 3 uj´cia zaklasyfikowane jako powierzchniowe: uj´cie wody „Miedwie” i uj´cie wo-
dy „Kurów” oraz planowane uj´cie nad jeziorem Ostrowo (zlewnia Wo∏czenicy).
Kierujàc si´ kryteriami zdefiniowanymi w rozporzàdzeniu wykonano ocen´ wód w przekrojach
charakteryzujàcych wody dop∏ywajàce w rejon poszczególnych uj´ç. Wykaz wód oraz lokali-
zacj´ przekrojów monitoringu podaje tabela IX.2.4.

Ocena wyników badaƒ z 2003 roku wykaza∏a, ˝e w wodach P∏oni przed ujÊciem do jeziora
Miedwie oraz w Odrze Zachodniej powy˝ej Kana∏u Kurowskiego by∏y zachowane normy do-
puszczalne dla wód kategorii A3. W pozosta∏ych przekrojach wystàpi∏y st´˝enia przekracza-
jàce te normy. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e odsetek tych przekroczeƒ by∏ znikomy i w przy-
padku Ostrowicy dotyczy∏ tylko jednego  parametru – ChZTCr. 

Tabela IX.2.4.



W celu identyfikacji stanu jakoÊci wód rzecznych województwa zachodniopomorskiego pod
kàtem ich przydatnoÊci do wykorzystania na cele pitne opracowano tak˝e ocen´ niezale˝nie
od rzeczywistych lokalizacji uj´ç wód (jako zbiór ∏àczny wszystkich badaƒ wykonanych
w 2003 roku) oraz w ka˝dym monitorowanym przekroju. Ocen´ wykonano na podstawie mniej
restrykcyjnych wartoÊci dopuszczalnych. 
Wyniki ocen charakteryzujàcych jakoÊç wód w ka˝dym punkcie monitoringowym zamieszczo-
no w tabeli IX.2.3. Szczegó∏owa analiza wyników ocen wykaza∏a, ˝e spoÊród 77 ocenianych
przekrojów, normy dopuszczalne by∏y zachowane w 24, z tego wymagania kategorii A2 woda
spe∏nia∏a w 18 przekrojach, natomiast wymagania kategorii A3 by∏y zachowane w 6 przekro-
jach.
Najcz´Êciej dopuszczalne normy jakoÊci dla wód przeznaczonych na cele pitne przekraczajà
st´˝enia 5 parametrów (BZT5, ChZTCr, OWO, przewodnoÊç elektrolityczna i bakterie Coli ka-
∏owe), co ilustruje rysunek IX.2.1. 

Z przedstawionej oceny wynika, ˝e docelowo dla osiàgni´cia jakoÊci wód odpowiadajàcej ka-
tegorii A3, na obszarze województwa nale˝y podjàç dzia∏ania zmierzajàce do zmniejszenia
zanieczyszczeƒ organicznych oraz bakteriologicznych. Wymaga to dalszego porzàdkowania
nie tylko gospodarki wodno-Êciekowej w miastach i wsiach (w celu ograniczenia ∏adunków za-
nieczyszczeƒ ze êróde∏ punktowych), lecz tak˝e ograniczenia zanieczyszczeƒ ze êróde∏ roz-
proszonych. 
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Rysunek IX.2.1. Wyniki bezpoÊredniej oceny przydatnoÊci wód rzek województwa zachodniopomorskiego dla wodo-
ciàgów (wed∏ug rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska dla norm dopuszczalnych)

Figure IX.2.1. Results obtained using the direct method taking into consideration water suitability for drinking
purposes (according to the Decree of the Ministry of Environment on permissible values)

Ocena przydatnoÊci wód dla bytowania ryb w warunkach naturalnych 

Wymagania, jakim powinny odpowiadaç wody Êródlàdowe b´dàce Êrodowiskiem ˝ycia ryb
w warunkach naturalnych, okreÊla rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika
2002 roku, które transponuje do prawa polskiego treÊç Dyrektywy Rady 78/659/EWG w spra-
wie s∏odkich wód wymagajàcych ochrony i poprawy dla zachowania ˝ycia. Rozporzàdzenie
definiuje wymagania, jakim powinny odpowiadaç wody wyznaczone dla ryb ∏ososiowatych
i karpiowatych, cz´stotliwoÊci pobierania próbek i metod badania wód oraz sposobu oceny,
czy wody odpowiadajà wymaganym warunkom. 

N

Temp. wody 1122

Barwa 212

Zawiesina og. 1122

Odczyn 1122

% nas. tlenem 1069

BZT5 1122

ChZT-Cr 578

OWO 241

Amoniak 1122

Azot Kjeldahla 1122

Azotany 1122

Fosforany 1122

Przew. elektrol. 1122

Siarczany 1122

Chlorki 1122

Fluorki 3

Arsen 3

Selen 3

Bar 3

Bor 3

Chrom ogólny 410

Cynk 411

Kadm 411

Mangan 380

Miedê 411

Nikiel 410

O∏ów 402

Rt´ç 414

˚elazo 359

Cyjanki 3

Fenole 413

Detergenty 268

Bakterie Coli 1122
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Wprowadzenie rozporzàdzenia ma na celu ochron´ lub popraw´ jakoÊci tych s∏odkich wód
p∏ynàcych i stojàcych, które sà Êrodowiskiem ˝ycia ryb lub które, jeÊli zanieczyszczenie zo-
stanie zmniejszone czy te˝ wyeliminowane, mog∏yby staç si´ Êrodowiskiem ˝ycia ryb.

Analiza wyników wykonanych ocen w poszczególnych przekrojach pomiarowych (tabela
IX.2.3) wykaza∏a, ˝e w ˝adnym przekroju pomiarowym nie by∏y dotrzymane normy jakoÊci wy-
magane do prawid∏owego rozwoju ryb ∏ososiowatych i karpiowatych. Jednak˝e dotychczaso-
we badania (tak˝e lokalizacja przekrojów pomiarowych) nie uwzgl´dnia∏y potrzeby oceny ja-
koÊci wód  pod kàtem ich przydatnoÊci dla bytowania ryb, dlatego ocen´ t´ nale˝y traktowaç
jako wst´pnà identyfikacj´ istniejàcych ograniczeƒ dla prawid∏owego rozwoju ryb. Dopiero we-
ryfikacja sieci monitoringowej oraz dopasowanie zakresu i cz´stotliwoÊci badaƒ umo˝liwià
przeprowadzenie oceny zgodnej z obowiàzujàcymi kryteriami.

Wyniki ∏àcznej oceny zbioru danych zawierajàcego wszystkie wyniki z 2003 roku ilustruje ry-
sunek IX.2.2. Z przedstawionego wykresu wynika, ˝e dopuszczalne normy jakoÊci dla wód
stanowiàcych Êrodowisko ˝ycia ryb najcz´Êciej by∏y przekraczane dla st´˝eƒ fosforu ogólne-
go i azotu azotynowego. Rzeki okresowo cechowa∏y si´ zbyt niskim natlenieniem.

Rysunek IX.2.2. Wyniki bezpoÊredniej oceny przydatnoÊci wód  rzek województwa zachodniopomorskiego dla by-
towania ryb w warunkach naturalnych

Figure IX.2.2. Results obtained using the direct method taking into consideration water suitability for supporting
fish life

Ocena przydatnoÊci wód do kàpieli

Wymagania odnoÊnie monitoringu i oceny przydatnoÊci wód do kàpieli definiuje rozporzàdze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzeÊnia 2001 roku. 
Ocen´ przydatnoÊci wód do organizowania kàpielisk opracowano na podstawie wyników ba-
daƒ rzek obj´tych monitoringiem w 2003 roku (jako zbiór ∏àczny) oraz w ka˝dym przekroju  po-
miarowo kontrolnym. 
Wyniki oceny przydatnoÊci wody do kàpieli z zachowaniem norm dopuszczalnych (zestawio-
ne w tabeli IX.2.3) wykaza∏y, ˝e wymagania ustalonych norm spe∏nione by∏y w 11 przekrojach.
W pozosta∏ych przekrojach o dyskwalifikacji decyduje stan sanitarny charakteryzowany licz-
bà bakterii Coli typu ka∏owego, koncentracje zwiàzków organicznych oraz niskie natlenienie
wód, co obrazuje rysunek IX.2.3.
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Rysunek IX.2.3. Wyniki oceny przydatnoÊci wód  do kàpieli 
Figure IX.2.3. Results obtained using the direct method taking into consideration water suitability for bathing

purposes  

Ocena st´˝enia azotanów w wodach rzek województwa zachodniopomorskiego wg roz-
porzàdzenia Ministra Ârodowiska transponujàcego Dyrektyw´ Azotanowà 91/676/EEC

Sposoby wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu okreÊla rozpo-
rzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznacza-
nia wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych, uwzgl´dnia-
jàc dopuszczalne st´˝enia azotanów w wodach stanowiàcych êród∏o wody pitnej.

Za wody wra˝liwe na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych uznaje si´ wo-
dy zanieczyszczone oraz wody zagro˝one zanieczyszczeniem, jeÊli nie zostanà podj´te dzia-
∏ania ograniczajàce bezpoÊredni lub poÊredni zrzut do tych wód azotanów i innych zwiàzków
azotowych mogàcych przekszta∏ciç si´ w azotany, pochodzàcych z dzia∏alnoÊci rolniczej.

Wody zanieczyszczone rozporzàdzenie definiuje jako wody podziemne i s∏odkie wody po-
wierzchniowe, a w szczególnoÊci wody s∏u˝àce do pozyskania wody do picia, w których za-
wartoÊç azotanów wynosi powy˝ej 50 mg/dm3. Jako wody zanieczyszczone uznaje si´ tak-
˝e wody ujÊç rzek, wody przybrze˝ne i morskie oraz s∏odkie wody powierzchniowe wykazujà-
ce eutrofizacj´, którà skutecznie mo˝na zwalczaç ograniczajàc dawki azotu.
Wody zagro˝one zanieczyszczeniem to wed∏ug rozporzàdzenia te same typy wód wymienio-
nych powy˝ej, w których zawartoÊç azotanów wynosi 25 mg/dm3 i ponadto wykazuje tendencj´
wzrostowà. Sà to tak˝e wody, w których podstawowe dane charakterystyczne wykazujà tenden-
cj´ do eutrofizacji, którà skutecznie mo˝na zwalczaç, ograniczajàc dawki dostarczanego azotu.

Zgodnie z Prawem wodnym ww. wody i obszary poddaje si´ co 4 lata weryfikacji w celu
uwzgl´dnienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania. Wyznaczenie
i weryfikacj´ wód i obszarów dokonuje si´ w oparciu o pomiary dokonywane w ramach Paƒ-
stwowego Monitoringu Ârodowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska co 4 lata do-
konuje oceny stopnia eutrofizacji Êródlàdowych wód powierzchniowych, morskich wód we-
wn´trznych i wód przybrze˝nych. 

Identyfikacj´ zanieczyszczeƒ wód powierzchniowych p∏ynàcych zwiàzkami azotu ze êróde∏
rolniczych przeprowadzono dla okresu 3 lat (2000-2002) uwzgl´dniajàc wyniki badaƒ WIOÂ
ze 151 punktów kontrolno-pomiarowych.

Wykonana ocena wykaza∏a, ˝e zanieczyszczenie azotanami wód powierzchniowych p∏ynà-
cych na obszarze dzia∏ania RZGW w Szczecinie jest niske i w 95% analizowanych przypad-
ków nie przekracza wartoÊci zalecanych dla wód ujmowanych dla celów wodociàgowych.
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Fenole lotne 413

Det. anion. akt. 268

Bakterie Coli fek. 1122

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% prób w klasiewody nadajàce si´ do kàpieli non



Nieznaczne przekroczenia progu st´˝enia 25 mg NO3/dm3 wystàpi∏y na odcinkach rzek w stre-
fach oddzia∏ywania zrzutów Êcieków komunalnych i dop∏ywu zanieczyszczeƒ z terenów zur-
banizowanych. 

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.

Zjawisko eutrofizacji, objawiajàce si´ intensywnym d∏ugotrwa∏ym rozwojem glonów, wyst´pu-
je na ca∏ym odcinku Odry administrowanym przez RZGW Szczecin oraz w zlewni P∏oni do je-
ziora Miedwie. 

Szczegó∏owa analiza wyników monitoringu wód powierzchniowych w zlewni P∏oni, poparta
wynikami badaƒ Instytutu Melioracji i U˝ytków Zielonych dowiod∏a, ˝e zlewnia jest obszarem
wra˝liwym na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu pochodzenia rolniczego. 

Wody powierzchniowe rzeki P∏oni od êróde∏ do przekroju w km 13,8, zlokalizowanego w miej-
scowoÊci Szczecin oraz wody jezior: B´dgoszcz, Miedwie, P∏onno, P∏oƒ, Zaborsko i ˚elewo
uznano za wody wra˝liwe na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych, zaÊ
u˝ytki rolne i gospodarstwa rolne w obr´bie miejscowoÊci po∏o˝onych w obszarze zlewni P∏o-
ni od êróde∏ do przekroju w km 13,8 – za obszar szczególnie nara˝ony, z którego odp∏yw azo-
tu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç. Powierzchnia tego obszaru wynosi 
1 068 km2. 

Pod koniec 2003 roku ukaza∏o si´ rozporzàdzenie Dyrektora RZGW ustanawiajàce obszary
nara˝one i w chwili obecnej  ich funkcjonowanie jest ju˝ obowiàzujàce. 

Dla wyznaczonego obszaru RZGW w Szczecinie opracowa∏ (zgodnie z ustawà Prawo Wod-
ne) szczegó∏owy program dzia∏aƒ, na okres 4 lat, obejmujàcy Êrodki zaradcze do obowiàzko-
wego stosowania. Na terenie strefy obowiàzywaç b´dzie Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
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