
IV. OCHRONA WÓD 
Water protection 

Wstęp 

Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni 

zaledwie 8 km
2
. Wody powierzchniowe zajmują około 5,2% obszaru województwa. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdują się znaczne zasoby wód powierzchniowych: 

dolny odcinek rzeki Odry wraz z dopływami, rzeki Przymorza, Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska 

oraz około 1650 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Znajdują się tu najważniejsze jeziorne 

mezoregiony, to jest Pojezierze Ińskie, Pojezierze Myśliborskie, Pojezierze Choszczeńskie, Pojezierze 

Dobiegniewskie, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Szczecineckie i Pojezierze Wałeckie. Łączna 

powierzchnia jezior wyznaczona na podstawie MPHP wynosi 65 991 ha, co stanowi blisko 2,9% 

powierzchni województwa. Natomiast łączna długość cieków w granicach województwa osiąga 

30,2 tys. km. Średnia gęstość sieci rzecznej wynosi 1,32 km/km
2
. Największą długością sieci rzecznej 

charakteryzują się zlewnie Parsęty (4,1 tys. km) i Regi (4,0 tys. km). 

Na obszarze województwa znajduje się również 11 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Monitoring i ocena wód powierzchniowych 

Podstawową jednostkę gospodarowania wodami stanowią tak zwane jednolite części wód (JCW), 

które należy rozumieć jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych, takie jak: jezioro, 

zbiornik, strumień, rzeka, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód 

przybrzeżnych. Wyróżnia się naturalne i silnie zmienione lub sztuczne jednolite części wód.  

Na terenie województwa zachodniopomorskiego wydzielono: 

 362 jednolite części wód rzeczne (232 naturalne, 110 silnie zmienionych oraz 20 sztucznych) 

i zidentyfikowano 11 typów abiotycznych (spośród 26 typów rzek wyodrębnionych na terenie 

całego kraju), 

 172 jednolite części wód jeziornych i zidentyfikowano 7 typów abiotycznych, 

 9 jednolitych części wód i 2 typy abiotyczne wód przejściowych i 2 typy wód przybrzeżnych, 

 17 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z czego w całości na obszarze województwa 

jest 10 JCWPd. 

Zarządzanie wodami musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokonanego podziału na 

jednolite części wód. Z tego powodu monitoring jest realizowany w jednolitych częściach wód.  

Badania wód realizowane są na podstawie wieloletnich programów monitoringu środowiska. Obecnie 

podstawą prowadzenia badań jest Program państwowego monitoringu środowiska województwa 

zachodniopomorskiego na lata 2010-2012. 

Zakres i częstotliwość badań oraz kryteria klasyfikacji stanu jednolitych części wód określają 

rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo wodne.  

W latach 2010-2011 monitoring wód powierzchniowych prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685). 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

(Dz. U. Nr 258, poz. 1550). Zgodnie z tym rozporządzeniem badania stanu jednolitych części wód 

realizowane są w ramach wymienionych poniżej rodzajów monitoringu.  

Monitoring diagnostyczny prowadzi się w celu: ustalenia stanu jednolitych części wód, uzupełnienia 

identyfikacji rodzajów i wielkości oddziaływań antropogenicznych (na które narażone są jednolite 

części wód), potwierdzenia oceny wpływu tych oddziaływań, zaprojektowania przyszłych programów 
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monitoringu, dokonania oceny długoterminowych zmian stanu oraz określenia długoterminowych 

trendów zmian stężeń substancji priorytetowych. 

Monitoring operacyjny prowadzi się w celu: ustalenia stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 

środowiskowych, dokonania oceny efektywności działań wynikających z programów (które zostały 

przyjęte dla poprawy jakości wód) oraz obserwacji zmian objętości i natężenia przepływu w zakresie 

stosownym dla stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. 

Monitoring badawczy prowadzi się doraźnie, głównie w celu: określenia wpływu na jakość wód 

zanieczyszczeń awaryjnych, wyjaśnienia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych (osiągnięcia 

dobrego stanu wód), jeśli ich wyjaśnienie nie jest możliwe na podstawie monitoringu diagnostycznego 

i operacyjnego, ustalenia przyczyn wyraźnych rozbieżności między wynikami oceny stanu/potencjału 

ekologicznego na podstawie badań biologicznych i fizykochemicznych oraz zebrania dodatkowych 

informacji o stanie wód w związku z uwarunkowaniami lokalnymi lub umowami międzynarodowymi. 

Monitoring obszarów chronionych prowadzi się w celu: ustalenia stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych występujących na obszarach chronionych, ustalenia stopnia spełnienia 

dodatkowych wymagań określonych dla tych obszarów, oceny wielkości i wpływu oddziaływań na te 

jednolite części wód oraz oceny zmiany stanu tych jednolitych części wód wynikającej z programów 

działań przyjętych dla poprawy jakości wód. Do obszarów chronionych należą obszary będące 

jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt 

wodnych (obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem 

w ich ochronie i obszary ochrony gatunków ryb), obszary chronione, będące jednolitymi częściami 

wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych (w tym kąpieliskowych), obszary chronione wrażliwe 

na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz narażone na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Podstawę prawną do oceny jakości wód badanych w latach 2010-2011 stanowiło rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. Nr 257, poz. 1545) (zwane dalej rozporządzeniem) oraz wytyczne Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Rozporządzenie wymaga dokonania oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego 

i stanu wód. Stan ekologiczny wyznacza się w jednolitych częściach wód naturalnych, zaś potencjał 

ekologiczny w sztucznych i silnie zmienionych. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jest 

porównywalny z procedurą określania stanu ekologicznego. 

Stan/potencjał ekologiczny klasyfikuje się na podstawie wyników badań elementów biologicznych, 

hydromorfologicznych, fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne poprzez nadanie jednolitej 

części wód jednej z pięciu klas jakości wód
1
.  

Ocenę stanu biologicznego wykonuje się w oparciu o badania fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, 

makrozoobentosu oraz ichtiofauny. Klasyfikacja elementów biologicznych polega na dokonaniu 

wspólnej oceny badanych elementów poprzez przypisanie im jednej z 5 klas jakości. O wyniku oceny 

decyduje element biologiczny, któremu przypisano najniższą klasę. 

Należy zaznaczyć, że dla jezior, rzek oraz wód przejściowych i przybrzeżnych zakres badań 

biologicznych jest różny oraz nie wszystkie metody ocen elementów biologicznych są jeszcze 

dostępne. 

Oceniane elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) podzielone zostały na grupy 

wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, 

zasolenie, zakwaszenie i warunki biogenne. Rozporządzenie rozróżnia wartości graniczne dla klasy 

                                                           
1
 Klasa I – bardzo dobry stan ekologiczny, klasa II – dobry stan ekologiczny, klasa III – umiarkowany stan 

ekologiczny, klasa IV – słaby stan ekologiczny, klasa V – zły stan ekologiczny. 
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I i II, z wyłączeniem jezior, dla których ustalone są wartości graniczne jedynie dla klasy II. Jeśli 

wyniki badań nie spełniają kryteriów dla klasy II, jakość wód ocenia się jako „poniżej 

stanu/potencjału dobrego”. 

Gdy stan elementu biologicznego jest umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa), 

wówczas danej JCW nadaje się taką samą klasę stanu ekologicznego. Natomiast gdy stan wskaźnika 

biologicznego jest bardzo dobry (I klasa) lub dobry (II klasa), w ocenie stanu ekologicznego należy 

uwzględnić również stan wskaźników fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz fakt uznania 

JCW za wody sztuczne lub silnie zmodyfikowane pod względem hydromorfologicznym. 

Jednolite części wód występujące na obszarach chronionych bądź z nimi powiązanych podlegają także 

ocenie pod względem spełnienia dodatkowych wymagań określonych dla tych obszarów. Ocena 

spełniania wymagań w punkcie pomiarowym ustanowionym dla danego celu jest oceną dla całej 

jednolitej części wód. W przypadku, gdy jednolita część wód należy do kilku obszarów chronionych, 

przyjmuje się, że jest ona w dobrym lub bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, jeśli 

spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone dla tych obszarów. W wyniku niespełniania 

tych wymagań stan/potencjał jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych 

z dobrego obniża się do umiarkowanego. 

Stan chemiczny klasyfikuje się na podstawie wyników badań wskaźników chemicznych 

charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

w tym tak zwanych substancji priorytetowych. 

Normy środowiskowe dla substancji chemicznych zostały określone dla stężeń średniorocznych 

i maksymalnych. Jednolita część wód osiąga dobry stan chemiczny wówczas, gdy jednocześnie 

spełnione są dwa warunki: dopuszczalne stężenia średnioroczne i maksymalne (wyrażone jako 

90 percentyl lub średnia roczna) dla poszczególnych wskaźników chemicznych nie są przekraczane. 

Stan wód (stan dobry lub zły) wyznaczony jest przez gorszy ze stanów: ekologiczny lub chemiczny.  

W przypadku JCW, których stan/potencjał ekologiczny został sklasyfikowany poniżej dobrego lub też 

stan chemiczny sklasyfikowany został jako zły, stan wód określa się jako zły. Zasada ta dotyczy 

również takich części wód, które położone w obszarze chronionym nie spełniają wymagań 

jakościowych ustalonych dla tych obszarów. 

Klasyfikację stanu wód można wykonać również w przypadku, kiedy brak jest klasyfikacji jednego 

z elementów składowych oceny stanu wód, a element klasyfikowany osiągnął stan niższy niż dobry 

lub nie zostały spełnione dodatkowe wymagania dla obszarów chronionych. Wówczas stan takiej JCW 

przyjmuje się jako zły. 

Woda osiąga dobry stan wówczas, gdy wszystkie oceny są co najmniej dobre.  
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