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Wykaz użytych w opracowaniu skrótów
aPGW

aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Ücker

aPWŚK

aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju

GDOŚ

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GIOŚ

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

GZWP

Główny Zbiornik Wód Podziemnych

JCW

jednolita część wód

JCWP

jednolita część wód powierzchniowych

JCWPd

jednolita część wód podziemnych

KPOŚK

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

MŚ

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PGW

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker [M.P. 2011 r. nr
56 poz. 567]

PWŚK

Program wodno-środowiskowy kraju

RDW

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna

RZGW

regionalny zarząd gospodarki wodnej

aPGW

Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
grudzień 2015 – projekt na etapie legislacji

Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
6/2015
Wodnej w Szczecinie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód zlewni Ücker
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1 Wstęp
Warunki korzystania z wód regionu wodnego na mocy Prawa wodnego (art. 113 ust. 1) są
dokumentem planistycznym w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami. Warunki korzystania
z wód regionu wodnego, zgodnie z art. 115 ust. 1 Prawa wodnego określają:
•

szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;

•

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

•

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo
dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych, w szczególności w zakresie:
o

poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,

o

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

o

wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do
wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,

o

wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Organem właściwym do opracowania warunków korzystania z wód regionu jest Dyrektor
regionalnego zarządu gospodarowania wodami (art. 92 ust. 3 Prawa wodnego).
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2 Cel i zakres pracy
Celem pracy jest weryfikacja Rozporządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie ustalenia warunków korzystania
z wód regionu wodnego Ücker pod kątem jego zgodności i adekwatności z celami środowiskowymi
określonymi w projekcie Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
[aPGW Odra,], będącym na etapie legislacji oraz zaproponowanie odpowiednich zmian w tym
dokumencie.

2.1

I.
1
2

3

4

5

6

7
8
9

Dokumenty i materiały przekazane przez Zamawiającego

Opracowania:
Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker, Warszawa, grudzień
2015 r. − projekt na etapie legislacji.
Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, Państwowa Służba Hydrogeologiczna, zadanie 25, 2013 r.
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w
dorzeczach w latach 2009-2011, Temat nr 32.8407.0901.19.0. Sprawozdanie z wykonania
zadania nr 7, Opracowanie raportu o stanie chemicznym oraz ilościowym 161 jednolitych części
wód podziemnych zgodnie z wymaganiami RDW i dyrektywy „córki”, Warszawa 2011 r.
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w
dorzeczach w latach 2012–2014. Temat nr 32.8407.1201.08.0.Raport o stanie chemicznym oraz
ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd,
stan na rok 2012, zadanie 8, PIG-PIB, Warszawa 2013 r.
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w
dorzeczach w latach 2012–2014. Temat nr 32.8407.1201.09.0. Raport z wykonania zadania nr 9,
Interpretacja wyników monitoringu operacyjnego, ocena stanu chemicznego oraz
przygotowanie opracowania o stanie chemicznym jednolitych części wód podziemnych
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu, PIG-PIB, Warszawa 2015 r.
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w
dorzeczach w latach 2012–2014. Temat nr 32.8407.1201.09.0. Raport z wykonania zadania nr 9,
Interpretacja wyników monitoringu operacyjnego, ocena stanu chemicznego oraz
przygotowanie opracowania o stanie chemicznym jednolitych części wód podziemnych
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu, PIG-PIB, Warszawa 2014 r.
Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000, Metodyka
i objaśnienia tekstowe, Witczak, Duda, Żurek, Kraków 2011 r.
Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie, skala 1:500 000, Objaśnienia
tekstowe, Arcadis Ekokonrem, Wrocław 2005 r.
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry”. MGGP
Inżynieria – Architektura – Geoinformacja, Kraków [Laskosz i in., 2012]
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10

11

12
II.

Rozporządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker
wraz uzasadnieniem.
Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP),
podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych, praca wykonana na zamówienie Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, sfinansowana ze środków Narodowego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, październik 2013 r.
Ustalenie możliwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych i przeprowadzenie
bilansu wodno-gospodarczego z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi –
Zadanie 21, PIG-PIB, 2011 r.
Dane:

4

Wyniki badań monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód podziemnych w latach 20102015
Wyniki badań wód podziemnych w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŚ w latach
2010-2015
Wyniki bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych w regionie bilansowym wód
podziemnych Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry
Dane o zrzutach ścieków do ziemi

III.

Zbiory danych przestrzennych w postaci warstw SHP:

1
2
3

1
2
3
4

Granica regionu wodnego Ücker
Granice rejonów wodnogospodarczych,
Granice obszarów bilansowych
Obszary obowiązywania ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych
Granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wraz z granicami proponowanych ich
5
obszarów ochronnych
Jednolite części wód podziemnych według stanu podanego w Aktualizacji planu
6
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Punkty monitoringu wód podziemnych (diagnostycznego i operacyjnego oraz prowadzonego
7
przez WIOŚ w Szczecinie)
Granice administracyjne gmin, powiatów i województw znajdujących się w obszarze RZGW
8
Szczecin
9
Zrzuty ścieków do ziemi
10 MPHP
IV. Dodatkowe opracowania:
Prowadzenie i aktualizacja bazy danych GIS wraz z mapą zasobów dyspozycyjnych
1
i perspektywicznych wód podziemnych dla obszaru Polski, PIG-PIB, Warszawa 2011

.
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3 Analiza opracowania warunków korzystania z wód regionu
wodnego Ücker
Na potrzeby przygotowania Rozporządzenia 6/2015 w sprawie warunków korzystania z wód
(WKW) regionu wodnego Ücker sporządzono pracę pt.: Opracowanie warunków korzystania z wód
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” MGGP, Kraków 2012 wraz z aktualizacją bazy danych o
użytkownikach wód.

3.1

Zakres opracowania do określenia warunków korzystania z wód w 2012 r.
Opracowanie obejmowało analizę oddziaływań w Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

w odniesieniu do regionu wodnego Ücker wg stanu wód podziemnych w roku 2010 i 2012,
z uwzględnieniem użytkowników wód według stanu na 2010 i 2014 rok. Dla regionu wodnego Ücker
nie wyznaczono istotnego cieku powierzchniowego oraz nie analizowano wartości przepływów
z wielolecia w wybranych przekrojach wodowskazowych.

3.2

Akty prawne przyjęte w opracowaniu
Akty prawne przyjęte w opracowaniu:
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.]
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych [Dz.U. 2008, Nr 143, poz. 896].

3.3

Zagadnienia wymagające weryfikacji
Warunki korzystania z wód regionu wodnego, określające szczegółowe wymagania w zakresie

stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych oraz ograniczenia w korzystaniu z wód
niezbędne dla ich osiągnięcia są powiązane z dokumentami planistycznymi formułującymi cele
środowiskowe (zgodnie z art. 38b ust. 2 Prawa wodnego cele środowiskowe zawiera się w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza [PGW] i weryfikuje się je co 6 lat) oraz zawierającymi
działania realizowane dla ich osiągnięcia (na mocy art. 38b ust. 3 Prawa wodnego dokumentem takim
jest program wodno-środowiskowy kraju [PWŚK]). Zgodnie z art. 13 ust. 7 RDW PGW musi być
poddany przeglądowi i zaktualizowany po 15 latach od wejścia w życie RDW (22 grudnia 2000),
a następnie aktualizowane co 6 lat. Obecnie trwa proces legislacyjny pierwszej aktualizacji PGW,
a także PWŚK. W efekcie zmian wprowadzonych w aktach prawnych, dokumentach planistycznych
oraz dokumentacjach, konieczna jest weryfikacja obecnych zapisów Rozporządzenia Nr 6/2015
Dyrektora RZGW w Szczecinie.
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4 Analiza zapisów Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie
nr 6/2015
Dokumentem określającym zasady korzystania z wód regionu wodnego Ücker jest
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Szczecinie nr 6/2015 z dnia 15 lipca 2015 w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker zwanego dalej Rozporządzeniem 6/2015.
Region wodny Ücker, którego dotyczy Rozporządzenie 6/2015 obejmuje obszar północno-zachodniej
Polski (mapa 4.1.).

Mapa 4.1 Obszar działania RZGW w Szczecinie wraz z zaznaczonymi obszarami, regionu wodnego Ücker

Podstawą prawną dla Rozporządzenia 6/2015 był art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne [Dz. U. z 2015 r. poz. 469]. Cele środowiskowe zostały określone zgodnie z Planem
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Ücker [M.P. 2011 r. nr 56 poz. 567]. Rozporządzenie
składa się z pięciu rozdziałów:
•

Rozdział 1. Przepisy ogólne

•

Rozdział 2. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego,
wynikające z ustalonych celów środowiskowych
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•

Rozdział 3. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym

•

Rozdział 4. Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego
części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędnych dla osiągnięcia
ustalonych celów środowiskowych

•

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

oraz z jednego załącznika:
•

Załącznik Nr 1. Wzór na obliczanie wielkości maksymalnego rocznego poboru wody

Dla wprowadzonych Rozporządzeniem 6/2015 szczegółowych wymagań w zakresie stanu
wód regionu wodnego, wynikających z ustalonych celów środowiskowych, priorytetów w
zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym oraz ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze
regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędnych dla
osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych przedstawiono obszerne uzasadnienie merytoryczne.
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5 Stan prawny w zakresie zmian ustawy Prawo wodne i aktów od
niej zależnych w okresie od daty wprowadzenia Rozporządzenia
Dyrektora RZGW w Szczecinie nr 6/2015 (tj. 15. lipca 2015 r.)
5.1

Ustawa Prawo wodne
Podstawą prawną wydania Rozporządzenia 6/2015 był art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2015 r. poz. 469], które miało jeszcze późniejsze zmiany ogłoszone w
Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 352. Zmiany te dotyczyły ustępów nie
związanych z warunkami korzystania z wód regionu wodnego, toteż można stwierdzić, że
Rozporządzenie 6/2015 funkcjonuje na podstawie aktualnego Prawa wodnego.
Jednak z uwagi na wcześniejsze zmiany ustawy Prawo wodne, które zostały wprowadzone w
2014 roku ustawą o zmianie ustawy Prawo wodne Dz.U. z 2014 r. poz. 850, w zakresie art. 38b ust. 1.,
który obecnie brzmi:
„Art. 38b. 1. Cele środowiskowe rozumiane jako osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
podziemnych, dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, dobrego stanu ekologicznego, dobrego
potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, a także
zapobieganie ich pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wodnych i od wody
zależnych, określa się dla:
1) jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione;
2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
3) jednolitych części wód podziemnych;
4) obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4.”
proponuje się wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu nr 6/2015 w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Ücker.
Zmiany dotyczą §2 Rozporządzenia nr 6/2015 w których mowa o stanie lub potencjale wód,
gdzie §2 zostaje rozszerzony o szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód z uwagi na zagrożenia
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych. W §2 zmieniony zostaje pkt 1, którego
nowe brzmienie to: „1) zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, o
których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, a w szczególności ekosystemów
lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych”. Dodany zostaje również ust. 2 o treści
„Utrzymanie dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, wymaga
dobrego stanu chemicznego użytkowych poziomów wodonośnych poprzez niedopuszczenie do
ingresji i ascenzji wód z głębszego podłoża”.
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5.2

Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2001 r. poz. 627] była

kilkakrotnie zmieniana, przy czym ostatnie zmiany były wprowadzane w roku 2015 (Ustawa z dnia 16
grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji [Dz. U. 2015 r. poz. 2278]) i 2016 (Ustawa z dnia 11
lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw [Dz.
U. 2016, poz. 266]. Zmiana treści ustawy między rokiem 2015 a 2016 nie niesie konieczności
wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do rozporządzeń.

5.3

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze określa: zasady i warunki podejmowania, wykonywania

oraz zakończenia działalności w zakresie m. in. wydobywania kopalin ze złóż; a także wymagania w
zakresie ochrony wód podziemnych, dlatego jako ustawa powiązana tematycznie z ustawą Prawo
wodne także wymagała przeprowadzenia zaistniałych zmian.
Po wydaniu Rozporządzenia 6/2015 ustawa Prawo geologiczne i górnicze zmieniała się
ośmiokrotnie:
Zmiany z 2015 roku:
-

Poz. 1272 (z dnia 24 lipca 2015) o kontroli niektórych inwestycji,

-

Poz. 1505 (z dnia 5 sierpnia 2015) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do

wykonywania niektórych zawodów,
Zmiany z 2016 roku:
-

Poz. 266 (z dnia 11 lutego 2016) o zmianie ustawy o działach administracji rządowej,

-

Poz. 542 (z dnia 13 kwietnia 2016) o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

-

Poz. 544 (z dnia 13 kwietnia 2016) o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
-

Poz. 566 (z dnia 1 kwietnia 2016) o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz

ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
Zakres wprowadzonych ww. dokumentami zmian nie wpływa na zmiany treści rozporządzeń
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie warunków korzystania z
wód.
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5.4

Rozporządzenia dotyczące jakości wód powierzchniowych
5.4.1

Warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi reguluje rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego [Dz. U. z 2014 r. poz. 1800] i po tym roku już nie było zmieniane. Rozporządzenie 6/2015
wydane było z jego uwzględnieniem.
5.4.2

Sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych

W regionie wodnym Ücker nie wydzielono jednolitych części wód powierzchniowych, toteż
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r., w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych. [Dz. U. z 2016 r. poz. 1187] nie ma zastosowania w Rozporządzeniu 6/2015.

5.5

Kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych reguluje rozporządzenie

Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych
części wód podziemnych (Dz. U. poz. 85 z dnia 19.01.2016 r.). Wcześniej, w okresie przygotowywania
obowiązywało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), które zostało uchylone po
wprowadzeniu zmiany ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27.06.2014
r. poz. 850).
W rozporządzeniu z 2015 r. art 1 uzupełniony został o zapis określający zakres
przedmiotowego rozporządzenia: „pkt 6 wartości progowe będące normami jakości środowiska
wyrażonymi jako stężenie danej substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji
wyrażonej jako wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz
zdrowie ludzi, zwane dalej „wartościami progowymi”. Nie jest to nowa regulacja, zapis stanowi
jedynie

uzupełnienie

artykułu,

natomiast

zestawienie

wartości

granicznych

elementów

fizykochemicznych stanu wód podziemnych w stosunku do rozporządzenia z 2008 roku nie uległo
zmianie.
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Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu z 2015 r. w stosunku do poprzedzającego
rozporządzenia z 2008 r. jest zapis określający, że ocena stanu jednolitych części wód podziemnych
wynika zarówno z oceny ilościowej jak i jakościowej, przy czym definicje dobrego i słabego stanu
ilościowego są takie same:
„Art 14. 1. Na ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych składa się ocena stanu
chemicznego i ocena stanu ilościowego.
2. Stan jednolitej części wód podziemnych ocenia się jako dobry, jeżeli zarówno stan
chemiczny jak i stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych są oceniane jako dobre.
3. Stan jednolitej części wód podziemnych ocenia się jako słaby, jeżeli stan chemiczny lub stan
ilościowy jednolitej części wód podziemnych jest oceniany jako słaby.”
Rozporządzenie z 2015 r. uszczegóławia w jakim przypadku w trakcie przeprowadzania oceny
chemicznej jednolitej części wód podziemnych, pomimo przekroczenia wartości progowych w
punktach pomiarowych, może ona zostać uznana za dobrą:
„Art 5 ust. 4. Stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych uznaje się za dobry także w
przypadku, gdy w obszarze jednolitej części wód podziemnych występują w jednym lub większej
liczbie punktów pomiarowych przekroczenia wartości progowych, ale na podstawie badań ustalono
przyczynę tych przekroczeń i oceniono, że:
1) przy uwzględnieniu wielkości obszaru jednolitej części wód podziemnych, w których
występują te przekroczenia, nie stanowią one istotnego zagrożenia dla środowiska;
2) w przypadku wód podziemnych wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi nie stanowią one zagrożenia dla osiągnięcia:
a) wymagań dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
b) celu, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
3) nie uniemożliwiają wykorzystania danej jednolitej części wód podziemnych do celów
związanych z działalnością człowieka określonych w art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne;
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4) spełnione są także warunki dobrego stanu chemicznego określone w art 3 ust. 2.”
Nowe rozporządzenie wskazuje, że ocena stanu chemicznego jednolitych części wód
podziemnych wymaga uwzględnienia informacji wynikających z dokumentacji planistycznych:
„Art 5 ust. 5. Przy ocenie stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych brane są
pod uwagę informacje wynikające z dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 113 ust. 2
pkt 2–4 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.”
Rozporządzenie z 2015 roku precyzuje również w jaki sposób należy ocenić czy zostały
spełnione warunki uznania stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych za dobry, co nie
znalazło miejsca w poprzednim rozporządzeniu:
Art 6. 1. W celu zbadania, czy warunki uznania stanu chemicznego jednolitej części wód
podziemnych za dobry, określone w Art 5 ust. 4 pkt 2 i 4, są spełnione, jeżeli jest to uzasadnione
odpowiednimi wynikami monitoringu, należy, opierając się na właściwym modelu koncepcyjnym
danej jednolitej części wód podziemnych, ocenić:
1) skutki obecności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w jednolitej
części wód podziemnych;
2) ilość i stężenie substancji zanieczyszczających, które są lub mogą być przenoszone z tej
jednolitej części wód podziemnych do wód powierzchniowych pozostających z nią w bezpośrednim
związku hydraulicznym oraz do ekosystemów lądowych bezpośrednio od niej zależnych;
3) przypuszczalny wpływ ilości i stężeń substancji zanieczyszczających, przenoszonych z tej
jednolitej części wód podziemnych do wód powierzchniowych pozostających z nią w bezpośrednim
związku hydraulicznym oraz do ekosystemów lądowych bezpośrednio od niej zależnych;
4) wielkość intruzji wód słonych lub innych intruzji do jednolitej części wód podziemnych;
5) zagrożenie spowodowane obecnością substancji zanieczyszczających w jednolitej części
wód podziemnych dla jakości wody wykorzystywanej lub planowanej do wykorzystania do poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. W celu zbadania, czy warunki uznania stanu chemicznego jednolitej części wód
podziemnych za dobry, określone w Art 5 ust. 4 pkt 1 i 3, są spełnione, jeżeli jest to uzasadnione
odpowiednimi wynikami monitoringu, należy oszacować, w jakim obszarze danej jednolitej części wód
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podziemnych średnia arytmetyczna stężenia danej substancji zanieczyszczającej przekracza wartość
progową, opierając się przy tym na odpowiednio zagregowanych wynikach badań, uzupełnionych w
razie potrzeby o oszacowania stężeń oparte na modelu koncepcyjnym danej jednolitej części wód
podziemnych.”
Rozporządzenie z roku 2015 uszczegóławia i rozszerza zapis z rozporządzenia z 2008 roku,
zawarty w art 5, dotyczący występowania znaczącego i utrzymującego się trendu wzrostowego
stężeń substancji zanieczyszczających występujących w jednolitej części wód podziemnych uznanej za
zagrożoną, co określa art 7:
„Art 7. 1. Jeżeli interpretacja wyników badań elementów fizykochemicznych wskazuje na
występowanie

znaczących

i

utrzymujących

się

trendów

wzrostowych

stężeń

substancji

zanieczyszczających, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, występujących w
jednolitej części wód podziemnych uznanej za zagrożoną, określa się te trendy, bazując na metodach
statystycznych stosowanych do serii pomiarowych, oraz wyznacza się punkt początkowy inicjowania
działań mających na celu ich odwrócenie.
2. Przy określaniu znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych, o których mowa w
ust. 1, uwzględnia się rok bazowy i poziomy początkowe określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 155b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
3. W celu uniknięcia błędu systematycznego w określaniu znaczących i utrzymujących się
trendów wzrostowych, o których mowa w ust. 1, wszelkie wyniki poniżej granicy oznaczalności ustala
się na poziomie połowy wartości danej granicy oznaczalności występującej w szeregu czasowym, z
wyjątkiem wartości dla sumy pestycydów.
4. Punktem początkowym inicjowania działań mających odwrócić znaczące i utrzymujące się
trendy wzrostowe jest stan, w którym stężenie substancji zanieczyszczającej osiąga poziom 75%
wartości progowej.
5. Wyznacza się wcześniejszy niż określony w ust. 4 punkt początkowy inicjowania działań
mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe, aby zapobiec istotnym dla
środowiska niekorzystnym zmianom jakości wód podziemnych lub przynajmniej złagodzić je w
możliwie największym stopniu, w sposób najefektywniejszy z punktu widzenia kosztów.
6. Wyznacza się późniejszy niż określony w ust. 4 punkt początkowy inicjowania działań
mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe, w przypadku gdy szybkość nasilania
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się trendu i jego odwracalny charakter sprawiają, że przyjęcie późniejszego punktu początkowego
inicjowania działań mających odwrócić trend nadal umożliwia, w sposób najbardziej efektywny,
zapobieżenie istotnym dla środowiska niekorzystnym zmianom jakości wód podziemnych lub
przynajmniej ich złagodzenie w możliwie największym stopniu. Przyjęcie takiego późniejszego punktu
początkowego inicjowania nie może prowadzić do opóźnienia terminów osiągnięcia celów
środowiskowych.
7. Jeżeli interpretacja wyników badań elementów fizykochemicznych wskazuje na
występowanie znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych, o których mowa w ust. 1, ale
granica wykrywalności substancji zanieczyszczającej nie pozwala na stwierdzenie istnienia trendu na
poziomie 75% wartości progowej, określa się te trendy, wyznaczając inny niż określony w ust. 4 punkt
początkowy inicjowania działań mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe.
8. Punkt początkowy, o którym mowa w ust. 4–7, nie podlega zmianie w ciągu 6 letniego
cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o którym mowa w art. 114
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
9. Jeżeli jest to konieczne do oceny wpływu zanieczyszczeń występujących w obrębie jednolitej
części wód podziemnych, w szczególności pochodzących ze źródeł punktowych i skażeń na
powierzchni terenu, które mogą stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych,
przeprowadza się dodatkową ocenę trendów odnoszących się do wykrytych zanieczyszczeń w celu
potwierdzenia, że zanieczyszczenia pochodzące ze skażonych miejsc:
1) nie rozszerzają się,
2) nie powodują pogorszenia stanu chemicznego danej jednolitej części wód podziemnych lub
grupy takich części oraz
3) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska.”
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5.6

Podsumowanie znaczenia zmian stanu prawnego po ogłoszeniu Rozporządzenia
6/2015
Prawo wodne zawiera istotne dla warunków korzystania z wód postanowienia, zawarte w:

art. 2 ust. 1, art. 113 ust. 1 pkt 1a, art. 115 ust. 1 pkt 1, art. 116 oraz art. 120 ust. 1. Tekst tych
artykułów w okresie 2015-2016 nie uległ żadnym zmianom. Nie ma konieczności merytorycznych
zmian zapisów w Rozporządzeniu 6/2015 związanych ze zmianami w Prawie wodnym, natomiast
w przypadku aktualizacji Rozporządzenia należy przywołać aktualną wersję Prawa wodnego.
Ze względu na zmiany zawarte w art. 38b [ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne Dz.U. z
2014 r. poz. 850] w zakresie celów środowiskowych proponuje się wprowadzenie zmian w
Rozporządzeniu nr 6/2015 w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker.
Zmiany dotyczą §2 gdzie pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1) zagrożenia osiągnięcia celów
środowiskowych na obszarach chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy Prawo
wodne, a w szczególności ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych”.
Dodaje się również ust. 2 o treści: „Utrzymanie dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, o
której mowa w ust. 1, wymaga dobrego stanu chemicznego użytkowych poziomów wodonośnych
poprzez niedopuszczenie do ingresji i ascenzji wód z głębszego podłoża”
Prawo ochrony środowiska:
Prawo ochrony środowiska nie uległo zmianie po wydaniu Rozporządzenia 6/2015.
Ustawa Prawo geologiczne:
•

Po wydaniu Rozporządzenia 6/2015 ustawa Prawo geologiczne i górnicze zmieniała
się kilkakrotnie jednak zakres wprowadzonych ww. dokumentami zmian nie wpływa
na zmiany treści rozporządzenia.

Kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w porównaniu z rozporządzeniem z roku 2008 nie
wniosło zmian powodujących konieczności zmian w Rozporządzeniu 6/2015.
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6 Analiza dokumentacji planistycznej oraz opracowań dotyczących
gospodarki wodnej
Rozdział przedstawia analizę dokumentów planistycznych i opracowań dotyczących
gospodarki wodnej, wykonanych po sporządzeniu Rozporządzenia 6/2015 w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego, pod kątem adekwatności i wystarczalności zawartych w tych
aktach uregulowań, dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów
w zaspokajaniu potrzeb wodnych lub ograniczeń w korzystaniu z wód.
Dla

obszaru

regionu

wodnego

Ücker

nie

opracowano

nowych

dokumentacji

hydrogeologicznych dotyczących zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz obszarów
ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

6.1

Analiza aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami
Plan gospodarowania wodami (PGW) na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym,

stanowiącym

podstawę

podejmowania

decyzji

kształtujących

stan

zasobów

wodnych,

usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi
ekosystemów,

a także

wskazującym

na konieczność

wprowadzenia racjonalnych

zasad

gospodarowania wodami w przyszłości. Obowiązek sporządzania PGW wynika z art. 13 RDW oraz, po
transpozycji RDW do prawodawstwa polskiego z art. 90 Prawa wodnego. PGW na obszarze dorzecza
Odry został opracowany w 2009 roku, a zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 roku i
ogłoszony w Monitorze Polskim [MP z 2011 r., Nr 40, poz. 451]. Zgodnie z art. 13 ust. 7 RDW PGW
musi być poddany przeglądowi i zaktualizowany po 15 latach od wejścia w życie RDW (22 grudnia
2000), a następnie aktualizowane co 6 lat.
Proces legislacyjny przeprowadzonej w 2015 roku, aktualizacji Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Ücker jest w toku. Cele środowiskowe uwzględnione w powyższym
dokumencie, wyznaczono w ramach pracy pt.: „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, październik
2013 [Pectore-Eco, 2013]. W odniesieniu do wód podziemnych, cele środowiskowe w perspektywie
do 2021 roku, opracowano na podstawie oceny stanu dla 172 jednolitych części wód.
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6.2

Analiza aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju
Program

wodno-środowiskowy

kraju

jest

jednym

z

podstawowych dokumentów

planistycznych w zakresie ochrony, gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce,
a jego zakres ustalają zapisy art. 113b ustawy Prawo wodne. Zgodnie z wymogami art. 113b ust. 9
ustawy Prawo wodne oraz art. 11 ust. 8 RDW Program wodno-środowiskowy kraju podlega
przeglądowi co sześć lat. PWŚK został opracowany w roku 2008, a zatwierdzony do realizacji w roku
2010. Obecny projekt aPWŚK jest pierwszą aktualizacją Programu wodno-środowiskowego kraju.
PWŚK zawiera dwie grupy działań – działania podstawowe oraz uzupełniające. Działania
podstawowe to minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia, obejmujące przede wszystkim
działania, których obowiązek realizacji wynika przepisów prawnych. Działania te są ukierunkowane
na utrzymanie wpływu presji na tym samym poziomie oraz niepogarszanie stanu JCW. Działania
uzupełniające to wszelkie inne działania, które należy wdrożyć, w przypadku, gdy działania
podstawowe nie są wystarczające do osiągnięcia dobrego stanu wód.
W katalogu działań krajowych, stanowiącym załącznik 1 do aPWŚK do obowiązków Dyrektora
RZGW należą następujące działania:
Realizacja Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 91/676/EWG (Dz. U. UE L
375 z dnia 31 grudnia 1991 r., str. 1, z późn zm.) w zakresie:
•

Określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
oraz obszarów szczególnie narażonych, z których dopływ azotu do wód wrażliwych
należy ograniczyć (art. 47 ust. 3 ustawy Prawo wodne)

•

Weryfikacji wyznaczonych wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażonych (co 4 lata) (art. 47 ust. 4 ustawy
Prawo wodne)

•

Opracowania programu działań dla każdego wyznaczonego obszaru szczególnie
narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (art. 47 ust. 7
ustawy Prawo wodne)
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Realizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 20 z
dnia 22 grudnia 2000 r.) w zakresie:
•

Opracowania i weryfikacji warunków korzystania z wód regionu wodnego, jako aktu
prawa miejscowego wspomagającego osiągnięcie celów środowiskowych (art. 92 ust.
3 pkt 2) oraz art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Dodatkowo działania wskazane dla wszystkich jednolitych części wód podziemnych to:
•

Coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez
właściciela/użytkownika

ujęcia.

Wykonanie

rocznego

raportu

i

badań

z

prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia z przekazaniem do właściwego urzędu
marszałkowskiego. [Jednostka odpowiedzialna: właściciel/użytkownik obiektu].
•

Przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych.
Przegląd i wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych przez prezydenta
miasta/starostę/marszałka

/dyrektora

RZGW

uwzględniających

faktyczne

zapotrzebowanie na wodę a nie możliwości techniczne poboru wody z ujęcia.
[Jednostka odpowiedzialna: prezydent miasta/starosta/marszałek/dyrektor RZGW].
Natomiast działaniem wskazanym dla JCWPd nr 3, w granicach której znajduje się region
wodny Ücker, jest prowadzenie monitoringu i rozbudowa sieci monitoringu krajowego w JCWPd
(dotyczy wszystkich typów monitoringu prowadzonego przez PSH). Prowadzenie monitoringu oraz
uzupełnienie istniejącej sieci o 3 pkt badawcze (Dobieszczyn - subczęść 3a oraz po jednym punkcie w
subczęściach 3b i 3c, nieposiadające jeszcze ostatecznej lokalizacji). [Jednostka odpowiedzialna: PSH].
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6.3

Analiza KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) transponuje wytyczne dyrektywy
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu, przez realizację
ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za
tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK zawiera wykaz
aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej
oraz oczyszczalnie ścieków do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w latach 2016 - 2021 (stan na dzień 28
lutego 2015 r.).
IV aktualizacja KPOŚK , zatwierdzona w kwietniu 2016 r., nie wskazuje w regionie wodnym Ücker
żadnych aglomeracji, co oznacza, że nie zaplanowano na tym terenie przedsięwzięć, które będą
zrealizowane do roku 2020.
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7 Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
regionu wodnego Ücker za lata 2010-2012, 2013, 2014 wraz
z weryfikacją oceny stanu tych wód, po uwzględnieniu wartości
granicznych parametrów charakteryzujących cel środowiskowy
wg aPGW
W regionie wodnym Ücker nie wyznaczono jednolitych części wód powierzchniowych i taka
analiza nie była przeprowadzona.
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8 Wyniki oceny stanu jednolitych części wód podziemnych regionu
wodnego Ücker
W 2013 roku w oparciu o dane z przeprowadzonego monitoringu diagnostycznego (stan na
2012 rok) Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie GIOŚ przeprowadził analizę stanu jednolitych
części wód podziemnych: „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód
podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012”. Analizy
przeprowadzone zostały zarówno w podziale JCWPd 161, jak i 172. Metodyka oceny stanu JCWPd,
która wykorzystana została w ww. raporcie składa się z oceny stanu chemicznego i ilościowego. Obie
oceny były traktowane w stosunku do siebie równorzędnie, a za ostateczny stan JCWPd przyjęto
gorszą z tych dwóch ocen. Analiza stanu JCWPd przeprowadzona została poprzez wykonanie szeregu
testów klasyfikacyjnych, które ukierunkowane były na potrzeby różnych odbiorców wód
podziemnych (ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, wody powierzchniowe, wody
przeznaczone do spożycia). Końcowa ocena stanu JCWPd była rezultatem agregacji wyników
wszystkich testów klasyfikacyjnych (Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części
wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012, 2013). Zaznaczyć
należy, że ważnym elementem zastosowanej procedury oceny stanu JCWPd była ekspercka analiza
wyników. Była ona konieczna ze względu na nie zawsze zadawalającą ilość i jakość wykorzystywanych
danych, czy też niedostateczną liczbę punktów monitoringowych w JCWPd reprezentatywnych dla jej
oceny.
Na obszarze regionu wodnego Ücker nie jest prowadzony monitoring diagnostyczny ani
operacyjny. Analiza wyników monitoringu prowadzonego w punktach nr 1186 (Stolec) i 2155
(Rędziny) zlokalizowanych ok. 700 m na wschód od rejonu wodno-gospodarczego D wykazała
przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód poziemnych wskaźników TOC,
NH4.
Podsumowanie
Przeprowadzona w ramach „Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry” ocena stanu chemicznego i ilościowego JCWPd 3, w obrębie której znajduje się region
wodny Ücker, wykazała, że JCWPd 3 określona została jako dobra oraz niezagrożona nieosiągnięciem
celów środowiskowych. Ze względu na dobry stan ilościowy, a także niski stopień wykorzystania
zasobów wód podziemnych nie proponuje się wprowadzania ograniczeń w warunkach korzystania z
wód w zakresie ochrony ilościowej zasobów. Natomiast z uwagi na to, że JCWPd nr 3 uznana została
za obszar chroniony, a także mając na uwadze intensywną zabudowę terenów rolnych obserwowaną
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na tym obszarze, co szczegółowo opisano w rozdziale 9, w projekcie rozporządzenia w sprawie
warunków korzystania z wód całego regionu wodnego Ücker wprowadzony został zapis.
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9 Analiza stanu wód podziemnych pod kątem identyfikacji presji
regionu wodnego Ücker
Praca obejmuje analizę stanu jednolitej części wód podziemnych pod kątem identyfikacji
presji i oddziaływań, z wykorzystaniem wyników monitoringu diagnostycznego prowadzonego w roku
2010 i 2012 oraz monitoringu operacyjnego prowadzonego w latach 2011, 2013, 2014, 2015.
Wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego w rejonach wodno-gospodarczych A2 i
D charakteryzują się bardzo dużą podatnością na zanieczyszczenia, natomiast w rejonie C2 wody
podziemne są mało i średnio podatne na zanieczyszczenia (Mapa 9.1). Na obszarze regionu wodnego
Ücker nie jest prowadzony monitoring diagnostyczny ani operacyjny. Analiza wyników monitoringu
prowadzonego w punktach nr 1186 (Stolec) i 2155 (Rzędziny) zlokalizowanych ok. 700 m na wschód
od rejonu wodno-gospodarczego D wykazała przekroczenie wartości progowej dobrego stanu
chemicznego wód poziemnych wskaźników TOC, NH4 (w pkt nr 2155).

Mapa 9.1 Mapa poglądowa podatności wód podziemnych w regionie wodnym Ücker na zanieczyszczenia [wg
„Mapy wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie” 1:500 000, 2011]

W „Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” stan chemiczny i
ilościowy JCWPd 3, w obrębie której znajduje się region wodny Ücker, został określony jako dobry, a
jednolita część wód podziemnych uznana za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.
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9.1

Analiza zrzutów ścieków do ziemi
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy Prawo wodne – przez wprowadzanie ścieków do ziemi

rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, z wyjątkiem kanałów oraz
zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 lit. c (obszary źródliskowe, jeziora, zbiorniki wodne).
Według art. 39 ust. 1 pkt. 3 zabrania się wprowadzania ścieków do ziemi, jeżeli byłoby to sprzeczne z
warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, jeżeli przedmiotowe ścieki zawierają
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub
miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych
wód przed zanieczyszczeniem, jeżeli zrzut ma miejsce w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic
kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami lub w pasie technicznym pasa morskiego. Natomiast
zgodnie z ust. 2 ww. art. dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wód z
przelewów kanalizacji deszczowej oraz wód chłodniczych do wód powierzchniowych lub do ziemi, w
odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk i plaż publicznych nad wodami - o ile organ
właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustali, że takie dopuszczenie nie koliduje z
utrzymaniem dobrego stanu wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód.
Aktem wykonawczym do Ustawy w kwestii warunków wprowadzania ścieków do ziemi jest
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. Warunki wprowadzania ścieków do ziemi szczegółowo zostały
uregulowane w paragrafie 13 wskazanego rozporządzenia. Zgodnie z tym paragrafem wprowadzanie
ścieków nie może powodować zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie
spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska
wodnego. Wymagania jakościowe dla ścieków bytowych, komunalnych oraz przemysłowych
wprowadzanych do ziemi zostały określone w pkt. 2 ww. paragrafu. Zgodnie z pkt. 3 ścieki
pochodzące ze stacji uzdatniania wody oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy –
mogą być zrzucane tylko w miejscach oddzielonych warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m
od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Według pkt. 4 ścieki bytowe,
komunalne, przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody z odwodnienia zakładów górniczych
mogą być zrzucane tylko w miejscach gdzie najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód
podziemnych oddzielonych jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 metrów. Jednocześnie
należy zwrócić uwagę na zapisy zawarte w paragrafie 13 ust. 2 omawianego rozporządzenia, zgodnie
z którymi wprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych z oczyszczalni o RLM powyżej 10 000
dopuszcza się jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz braku możliwości
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zastosowania innego rozwiązania technicznego (np. braku w pobliżu innego odbiornika do którego
mogłyby być wprowadzane przedmiotowe ścieki). Zgodnie paragrafem 13 ust. 5, 6, 7 i 8 ścieki
pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzanie do ziemi lub
urządzenia wodnego jeśli spełniają wymagania jakościowe, ich ilość nie przekracza 5 m3/d, a miejsce
zrzutu oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego
poziomu wodonośnego wód podziemnych. Według paragrafu 20 wody chłodnicze mogą być
wprowadzane do wód lub ziemi tylko, jeśli ich temperatura nie jest wyższa niż 35°C. Paragraf 21 ust.
1 mówi o tym, że wody opadowe lub roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
(m.in. z terenów przemysłowych, składowych, miast czy dróg) mogą być wprowadzane do wód lub do
ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z ust. 2, jeśli wody
opadowe lub roztopowe pochodzą z powierzchni innych niż zanieczyszczone powierzchnie szczelne
to mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.
Rejon wodnogospodarczy C2 położony jest na obszarze gminy Kołbaskowo, gdzie jedna
komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana jest w północnowschodniej części wsi Przecław, poza regionem wodnym Ücker. Ścieki oczyszczone odprowadzane są
do rowu melioracyjnego, który w rejonie Kurowa ma ujście do Kanału Kurowskiego. Lokalne
urządzenie kanalizacyjne (oczyszczalnia ścieków) zlokalizowane jest w miejscowości Barnisław leżącej
w regionie wodnym Ücker, jednak stan tego urządzenia jest zły.
Rejon D znajduje się w gminie Dobra, jednak w tym rejonie nie ma żadnych miejscowości.
Natomiast rejon A2 położony jest w granicach gminy Police, gdzie w regionie wodnym Ücker znajduje
się miejscowość Dobieszczyn. Za odbiór ścieków odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Policach. Ścieki gospodarcze stanowią 85% ogólnej liczby odbieranych ścieków przez ZWiK. Stan
infrastruktury kanalizacyjnej jest zróżnicowany. Na terenie gminy funkcjonują przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Jednym z priorytetów zawartych w warunkach korzystania z wód
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry, które to uwzględniają obszar regionu wodnego Ücker, jest
uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach, w których wcześniej nie została ona
uporządkowana, położonych w gm. Dobra, Kołbaskowo i Police.
W zakresie zrzutów ścieków do ziemi przeprowadzona została analiza danych oraz lokalizacji
zrzutów ścieków udostępnionych przez Zamawiającego według stanu na 2016 rok. Przekazane
materiały nie uwzględniają wszystkich indywidualnych systemów oczyszczania, ponieważ nie
uwzględniają instalacji wykonanych na potrzeby zwykłego korzystania z wód (które definiuje art. 36
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Prawa

wodnego),

nie

objętych

pozwoleniami

wodnoprawnymi.

Za

ewidencjonowanie

indywidualnych systemów oczyszczania odpowiada gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 250].
W regionie wodnym Ücker zlokalizowane są 22 zrzuty wód opadowych lub roztopowych,
które są wprowadzane do ziemi, za pośrednictwem rowów drogowych. Całkowita wielkość
maksymalnych dopuszczalnych zrzutów to 185,16 m3/d. Wszystkie zrzuty skoncentrowane są w
rejonie wodnogospodarczym A2, w pobliżu miejscowości Zalesie, Zalesiu wzdłuż drogi powiatowej nr
0600Z Karszno-Dobieszczyn, czyli zgodnie z Mapą wrażliwości wód podziemnych Polski na
zanieczyszczenie w skali 1: 500 000 w obszarze o wysokim i bardzo wysokim stopniu podatności
pierwszego poziomu wód podziemnych na zanieczyszczenia oraz wysokim stopniu zagrożenia
głównego użytkowego poziomu wodonośnego. Wg ww. Mapy wrażliwości wód podziemnych Polski
na zanieczyszczenie warstwa powierzchniowa w rejonie wodno-gospodarczym A2 i D zbudowana jest
osadów piaszczysto-żwirowych, które nie zapewniają dobrej izolacji, natomiast w pozostałej części
regionu pokrywę tworzą słabo przepuszczalne gliny i iły. Wody podziemne w tych jednostkach
odznaczają się wysokim i bardzo wysokim stopniem podatności na zanieczyszczenia. W oparciu o
bardziej szczegółowe mapy wykonane w skali 1:50 000, czyli Mapę hydrogeologiczną Polski w skali
1:50 000 Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika oraz Mapę
hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000 Pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na
zanieczyszczenie i jakość wód – arkusz Dołuje, pierwszy poziom wodonośny w rejonie C2 występuje
na głębokości do 5 m. W rejonie tym ustalono wysoki i średni stopień podatności na zanieczyszczenie
z powierzchni terenu, natomiast w obszarze gdzie głębokość pierwszego poziomu wodonośnego
występuje w przedziale od 5 do 10 m p.p.t ustalono niski stopień podatności na zanieczyszczenie
pochodzące z powierzchni terenu (Mapa 9.2).
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Mapa 9.2. Głębokość pierwszego poziomu wodonośnego (PPW) w rejonie wodno-gospodarczym C2.
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Pod względem zagospodarowania terenu, rejon A2 obejmuje przeważnie tereny leśne i
zabudowy miejscowości Dobieszyn, rejon D obejmuje obszary leśne, jest to również obszar
występowania mokradeł, natomiast rejon C2 obejmuje tereny gruntów rolnych, zabudowy
miejscowości Barnisław, Bobolin oraz fragmentu miejscowości Warnik, gdzie, zgodnie ze Szczegółową
Mapą Geologiczną Polski w skali 1:50 000, arkusz Dołuje, nr arkusza 227 [http://bazagis.pgi.gov.pl]
znajdują się obszary podmokłości - torfy. Na obszarze rejonu C2 położony jest fragment Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 – Dolina kopalna Szczecin. Zgodnie z Dokumentacją określającą
warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w
utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin wykonaną w roku 1998,
zatwierdzoną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (decyzja z dnia
23.12.1998 r. znak: DG kdh/Bj/489-6153/98), dla ochrony wód podziemnych wskazana jest
konieczność skanalizowania obszarów położonych w granicach tego zbiornika. Mając na uwadze, że
na tym obszarze obserwuje się intensywną zabudowę terenów rolnych, a powstawanie zabudowy
jedno i wielorodzinnej na terenach nieobjętych kanalizacją, może doprowadzić do koncentracji
wykonywania indywidualnych instalacji oczyszczalni ścieków i zbiorczych instalacji do wprowadzania
ww. ścieków do ziemi za pomocą drenaży rozsączających lub studni chłonnych na niewielkim
obszarze. Obszary te będą stanowiły istotne źródło zanieczyszczenia dla wód podziemnych.
Dodatkowo jednolita część wód podziemnych nr 3, na obszarze której znajduje się region
wodny Ücker, uznana została za obszar chroniony, jako jednolita część wód przeznaczona do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Z tego względu
konieczne jest podjęcie wszelkich działań ochronnych aby utrzymać cele środowiskowe, zgodnie z art.
38 f ustawy Prawo wodne, tj. osiągniecie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na
podstawie, których obszary te zostały utworzone. Ponadto, zgodnie z art. 49b ust. 1 i ust. 2 ww.
ustawy, celem ochrony jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających
wody wysokiej jakości, jest zapobieganie pogorszeniu jakości tych jednolitych części wód.
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na wody podziemne będzie wymagało
wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wód regionu wodnego także w zakresie odprowadzania
ścieków do ziemi. Zasadna jest szczególna ochrona wód podziemnych w tych obszarach, w których
wody nie posiadają naturalnego zabezpieczenia w postaci warstwy izolującej, na tzw. obszarach o
bardzo wysokiej lub wysokiej wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenia. Ocenę stopnia
wrażliwości na zanieczyszczenia wykonuje się w oparciu o określenie czasu pionowej migracji
zanieczyszczeń. Na czas migracji zanieczyszczeń, przesączających się z wodami opadowymi do wód
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podziemnych ma wpływ szereg czynników, do najważniejszych należy porowatość skał oraz stopień
nasycenia por wodą, a także miąższość strefy aeracji i intensywność zasilania (czyli infiltracja). Żeby
ocenić podatności wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego określa się czas (ta)
wymiany wody w profilu glebowym uwzględniając wszystkie części strefy aeracji, poprzez
uwzględnienie infiltracji wód opadowych [Duda i in., 2011].
Wzór na obliczanie czasu migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji ma postać [za Duda
2011]:

=

×

gdzie:
– czas przesączania wody przez strefę aeracji [lata],
– miąższość strefy aeracji, określona jako głębokość do zwierciadła wody pierwszej od
powierzchni warstwy wodonośnej [m],
– przeciętna wilgotność objętościowa utworów strefy aeracji [–],
– infiltracja efektywna [m/rok],
natomiast:
=

×

gdzie:
– średnia wieloletnia suma roczna opadów [m/rok],
– wskaźnik infiltracji efektywnej utworów powierzchniowych [–].
Do obliczenia czasu przesączania wody przez strefę aeracji przyjmuje się średnią głębokość do
zwierciadła wody pierwszej od powierzchni terenu warstwy wodonośnej, co odpowiada miąższości
strefy aeracji (mA), wartość tą można przyjąć w oparciu o rzeczywiste pomiary w miejscu planowanej
lokalizacji systemu oczyszczania. Przeciętną wilgotność objętościową utworów strefy aeracji w
zależności od litologii zestawiono w tab. 9.1. Wskaźnik infiltracji efektywnej utworów
powierzchniowych przyjmuje się zgodnie z tab. 9.2. Natomiast analiza średnich sum opadów z
wielolecia (okres 1981-2010) dla regionu wodnego Ücker wykazała, że zróżnicowanie warunków
opadowych w tym obszarze jest niewielkie, dlatego przy ocenie czasu migracji zanieczyszczeń przez
strefę aeracji zasadne jest przyjęcie dla regionu wodnego Ücker stałej średniej wieloletniej
obszarowej sumy rocznej opadów w wysokości 0,56 m.
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Tabela 9.1. Wartości wilgotności objętościowej w zależności od litologii strefy aeracji [Macioszczyk 1999].
Rodzaj skały
SKAŁY LITE
skały lite z rzadką siecią szczelin
skały węglanowe, szczelinowo-krasowe
margle, opoki z dominacją makroszczelin
margle, opoki z dominacją mikroszczelin
żwirowce, piaskowce bez szczelin
SKAŁY LUŹNE
rumosze niezailone, żwiry czyste
utwory piaszczysto żwirowe, pospółki, piaski średnio- i
gruboziarniste
piaski drobnoziarniste
piaski pylaste i gliniaste
lessy
gliny pokrywowe
gliny piaszczyste morenowe
gliny zwięzłe morenowe
less ilasty
iły (pliocen, miocen)
pyły i iły zastoiskowe
namuły, mady
piaski próchnicze
pyły próchnicze
torfy

0,01
0,02
0,03
0,25
0,10
0,067
0,07-0,10
0,10
0,23-0,24
0,32
0,32
0,24
0,26
0,36
0,38
0,33-0,41
0,40-0,41
0,20
0,35
0,75

Tabela 9.2. Klasy infiltracji z wielkością wskaźnika infiltracji efektywnej utworów powierzchniowych w
zależności od rodzaju utworów [Pazdro, Kozerski 1990].

Warunki
infiltracji

Klasa

Wskaźnik
infiltracji

I

bardzo dobre

0,30

II

dobre

0,25

III

średnie

0,20

IV

złe

0,05

Rodzaj utworów
żwiry i piaski wodnolodowcowe, sandrowe,
wydmowe, rzeczne tarasów akumulacyjnych,
piaski pokrywowe
piaski i żwiry moreny czołowej, piaski i żwiry
glacjalne
piaski i mułki tarasów zalewowych, deluwia
piaszczyste, piaski pylaste
gliny zwałowe, iły i mułki zastoiskowe, deluwia
gliniaste

Przykłady obliczeniowe:
Dane dla żwirów piaszczystych: mA = 5m; wo = 0,08; P = 0,56m; wi = 0,20
=

×
×

=

,

× ,
× ,
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Dane dla iłów, iłów pylastych: mA = 5m; wo = 0,38; P = 0,56m; wi = 0,05
=

×
×

=

,

× ,
× ,

= 67,86 lat

Na obszarze o krótkim okresie migracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, często
wynikającym z braku izolacji, o czasie migracji krótszym niż 10 lat, szczególne istotne jest
ograniczenie w korzystaniu z wód, szczególnie w postaci zmniejszenia skoncentrowanego
odprowadzania ścieków do ziemi z indywidualnych systemów oczyszczania, z których ścieki mają
nieznany stopień oczyszczenia. Dlatego proponuje się wprowadzenie ograniczenia uzależnionego od
wielkości odprowadzanych ścieków oraz odległości od innego zrzutu do ziemi. Propozycja zapisu
zawarta została w rozdziale 12.
Podsumowanie
Mimo szczegółowości warunków wprowadzania ścieków do ziemi opisanych w Prawie
wodnym oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ze względu na bardzo
wysoką podatność pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia w rejonach wodnogospodarczych A2 i D, a także fakt, że w rejonie C2 obserwuje się intensywną zabudowę terenów
rolnych nieobjętych kanalizacją, co może doprowadzić do koncentracji wprowadzania ścieków do
ziemi za pomocą drenaży rozsączających lub studni chłonnych na obszarze, gdzie pierwszy poziom
wodonośny jest płytko położony, zaleca się wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zakresie
wprowadzania ścieków do ziemi w regionie wodnym Ücker. Szczegółowy zapis dotyczący
ograniczenia wprowadzanie ścieków do ziemi zawiera rozdział 12.
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9.2

Analiza przyczyn zasolenia ujęć wód podziemnych
W związku z tym, że region wodny Ücker nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu

Szczecińskiego ani Morza Bałtyckiego, wody podziemne w jego obszarze nie są zagrożone ingresją
wód słonych. Co więcej, żadne piętro wodonośne w tym obszarze nie jest zasolone, dlatego nie ma
również zagrożenia ascenzją.
Podsumowanie
W rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker
nie proponuje się wprowadzenia ograniczeń z uwagi na brak zagrożenia wód zasoleniem.

Zakład Badań Regionalnych IMGW-PIB

Strona 38

Materiały wyjściowe do weryfikacji warunków korzystania z wód

10 Analiza wyników bilansu wodnogospodarczego wód regionu
wodnego Ücker
W regionie wodnym Ücker nie wydzielono JCWP i nie analizowano stanu wód
powierzchniowych.
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11 Analiza wyników bilansów wodnogospodarczych wód
podziemnych pod kątem szczegółowych wymagań w zakresie
stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych lub
ograniczeń w korzystaniu z zasobów wód podziemnych regionu
wodnego Ücker
Dla potrzeb weryfikacji zapisów Rozporządzenia 6/2015 Dyrektora RZGW w Szczecinie
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker
przeanalizowane i porównane zostały wyniki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych
sporządzone w ramach pracy: „Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry” [Laskosz i in. 2012] oraz wyniki bilansu przekazane przez Zamawiającego wraz danymi w
zakresie: poborów rzeczywistych za 2014 r oraz wydanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód
podziemnych wg stanu na 2016 r. Bilanse sporządzone zostały dla wydzielonych rejonów wodnogospodarczych Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry z uwzględnieniem regionu wodnego Ücker.
Region bilansowy Lewobrzeżna Zlewnia Dolnej Odry (S-V) w którego zasięgu położony jest
region wodny Ücker, w ramach „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. szczecińskie” [Hydroconsult 1998],
pod względem występujących warunków hydrogeologicznych podzielony został na trzy rejony
bilansowe:
-

obszar A, obejmujący północną część aż do zlewni rzeki Gunicy,
obszar B, obejmujący zlewnię rzeki Gunicy, Grzybnicy i Przęsocińskiej Strugi,
obszar C, obejmujący pozostałą południową część obszaru.
W 2007 roku Państwowa Służba Hydrogeologiczna zaproponowała podział obszaru

Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry na 6 rejonów wodno-gospodarczych. Podział ten został
wykorzystany dla potrzeb bilansu wykonanego w ramach „Opracowania warunków korzystania z wód
Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” [Laskosz i in. 2012]. Region wodny Ücker obejmuje trzy rejony
wodnogospodarcze (Rysunek 11.1):
-

Rejon A2 obejmuje zlewnię Zalewu Szczecińskiego Ücker-Kanał,
Rejon C2 obejmuje zlewnię Zalewu Szczecińskiego Ücker,
Rejon D obejmuje zlewnię Ücker.
Polska część regionu wodnego Ücker położona jest w całości w zasięgu JCWPd nr 3. W

południowej części rejonu wodno-gospodarczego C2, należącego do regionu wodnego Ücker, w 2,8%
znajduje się fragment GZWP nr 122 „Dolina kopalna Szczecin” (Dokumentacja hydrogeologiczna
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zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj.
szczecińskie, Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, oddział w Poznaniu, 1998) (Rysunek 11.1).

Rysunek 11.1 Zasięg regionu wodnego Ücker na tle rejonów wodno-gospodarczych Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry z uwzględnieniem granic JCWPd nr 3 oraz GZWP nr 122.

W oparciu o ustalone w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych dla obszaru Lewobrzeżnej Zlewni Dolna Odra, woj. szczecińskie” [Hydroconsult 1998]
zasoby dyspozycyjne Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry zostały w ramach „Opracowania warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” [Laskosz i in. 2012] przeliczone na rejony
wodnogospodarcze A2, C2 i D, które należą do regionu wodnego Ücker (Tabela 11.1). Zasoby
dyspozycyjne regionu wodnego Ücker wynoszą 2690 m3/d.
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Tabela 11.1 Zestawienie wyników bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w rejonach wodnogospodarczych regionu wodnego Ücker [Laskosz i in. 2012].

Rejon wodno-gospodarczy

Zasoby
dyspozycyjne
Q

nazwa

symbol
A2
D
C2

Ücker
Łącznie

Cr3

Pobór wód
podziemnych
UA

UPS

Rezerwa
zasobów
dyspozycyjnych
RZDRZDUA
UPS

powierzchnia
A [km2]
7,2
0,7
6,8

850
150
1690

-

0
0
16,5

0
0
0

100
100
99

100
100
100

14,7

2690

-

16,50

0

99

100

m3/d

m3/d

%

Q – czwartorzęd, Cr3 – kreda górna
RZD-UA – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru rzeczywistego w 2010 r.
RZD-UPS – rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru dopuszczalnego w pozwoleniu
wodnoprawnym, ustalonego jako średni dobowy.

Wyniki bilansu wód podziemnych przeprowadzonego w ramach „Opracowanie warunków
korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” [Laskosz i in. 2012] wykazały, że region wodny
Ücker posiada bardzo wysokie rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. W odniesieniu
do wielkości poborów rzeczywistych (stan na rok 2010) rezerwy wynoszą 99%, natomiast rezerwy w
odniesieniu do średniego poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi wynoszą 100%
(Tabela 11.1). W związku z istnieniem rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w ramach
„Opracowanie warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” [Laskosz i in. 2012],
które było podstawą do przygotowania rozporządzenia 06/2015 Dyrektora RZGW w Szczecinie
z dnia 15 lipca 2015 r., nie sformułowano ograniczeń w zakresie poborów wód podziemnych w

ww. dokumencie.
Podobne analizy przeprowadzone zostały na uaktualnionych materiałach w stosunku do
analiz wykonanych w ramach „Opracowania warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry” [Laskosz i in. 2012]. W tym celu wykorzystano sporządzony przez Zamawiającego bilans
wodnogospodarczy wód podziemnych, z wykorzystaniem modelu – aplikacji komputerowej,
opracowany w ramach ww. pracy [Laskosz i in. 2012], dla uaktualnionych danych o użytkowaniu wód
podziemnych (stan na rok 2014) i średniego dobowego poboru wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych (stan na rok 2016). Wyniki tego bilansu wykorzystano do opracowania tabeli 11.2.
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Tabela 11.2 Wyniki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych regionu wodnego Ücker w podziale na rejony wodnogospodarcze.

Rejon
wodnogospodar
czy

Zasoby
dyspozycyjne
3

Pobór
rzeczywisty wg
stanu na 2014 r.

Rezerwa zasobów
w odniesieniu do
poborów
rzeczywistych

Stopień
wykorzyst
ania

Rezerwa
zasobów w
odniesieniu
do poborów
rzeczywistych

Pobór wg pozwoleń
wodno-prawnych wg
stanu na 2016 r.

Rezerwa zasobów w
odniesieniu do
poborów wg pozwoleń
wodnoprawnych

Stopień
rozdysponowania
wg pozwoleń
wodno- prawnych

Rezerwa zasobów
wg pozwoleń
wodnoprawnych

m /d

m /d

3

m /d

3

%

%

m /d

3

m /d

3

%

%

A2

850,00

0,00

850,00

0,00

100

5,00

845,00

0,59

99,41

D

150,00

0,00

150,00

0,00

100

0,00

150,00

0,00

100

C2

1690,00

16,56

1673,44

0,98

99,02

289,60

1400,40

17,14

82.86

SUMA

2690,00

16,56

2673,44

0,98

99,02

294,60

2395,40

17,72

82.28
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W tabeli 11.2 zestawione zostały zasoby wód podziemnych regionu wodnego Ücker i sposób
ich zagospodarowania w oparciu o dane przekazane przez RZGW Szczecin w zakresie poboru
rzeczywistego wg stanu na 2014 rok oraz w zakresie pozwoleń wg stanu na 2016 roku. Aktualny
bilans wodnogospodarczy wód podziemnych regionu wodnego Ücker w podziale na rejony obliczony
został jako różnica zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i ich poboru rzeczywistego. Natomiast
stopień wykorzystania jest udziałem procentowym poboru rzeczywistego tych wód w dostępnych
zasobach dyspozycyjnych jednostki, a rezerwy to procentowy udział bilansu wg poboru rzeczywistego
w dostępnych zasobach dyspozycyjnych. Analogicznie rzecz się ma w obliczaniu bilansu
wodnogospodarczego wynikającego z wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Bilans zasobów
dyspozycyjnych wg pozwoleń wodnoprawnych stanowi różnicę zasobów dyspozycyjnych i ich poboru
wynikającego z tych pozwoleń. Natomiast stopień rozdysponowania jest udziałem procentowym
poboru wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych w dostępnych zasobach dyspozycyjnych,
a rezerwy wg pozwoleń wodno-prawnych to procentowy udział bilansu wg pozwoleń w dostępnych
zasobach dyspozycyjnych (Tab. 11.2).
Według danych przekazanych przez Zamawiającego na potrzeby niniejszej pracy, dotyczących
użytkowników wód podziemnych (stan na rok 2016), w regionie wodnym Ücker znajdują się 2
eksploatowane ujęcia wód podziemnych. W stosunku do przeprowadzonych w 2012 roku analiz
[Laskosz i in., 2012] przybył jeden nowy użytkownik. Obecnie największy pobór wód podziemnych ma
miejsce w rejonie wodno-gospodarczym C2 - Zlewnia Zalewu Szczecińskiego Ücker i wynosi 16,56
m3/d (Tab. 11.2). Pobór ten stanowi jedynie 5,7% poboru dopuszczalnego pozwoleniem
wodnoprawnym, czyli wydane pozwolenia wodnoprawne przekraczają aż o 94,3% rzeczywisty pobór
wody z jednostki. Z uwagi na powyższe wskazane jest przeprowadzenie weryfikacji udzielonych
pozwoleń wodnoprawnych, które zdecydowanie przekraczają rzeczywisty wzrost zapotrzebowania na
wodę podziemną.
Analizy przeprowadzone dla regionu wodnego Ücker w ramach niniejszej pracy wykazały, że
w całym regionie wodnym stopień wykorzystania zasobów według poborów rzeczywistych wynosi ok.
1%, natomiast według udzielonych pozwoleń wodnoprawnych rozdysponowanie zasobów nie
przekracza 18% (Tab. 11.2). Świadczy to o wysokich rezerwach zasobowych regionu.
Podsumowanie
W związku z przeprowadzoną analizą w rozporządzeniu 06/2015 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 lipca 2015 w sprawie ustalenia warunków
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korzystania z wód regionu wodnego Ücker nie proponuje się wprowadzania zmian w treści ww.
rozporządzenia, natomiast rekomenduje się konieczność weryfikacji udzielonych pozwoleń
wodnoprawnych.
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12 Propozycja dodatkowych, szczegółowych wymagań w zakresie
stanu wód lub ograniczeń w korzystaniu z zasobów wód regionu
wodnego Ücker
Przeprowadzona analiza wyników bilansów wód podziemnych regionu wodnego Ücker
wykazała, że główne zagrożenia dla zasobów wód podziemnych, które wymagają wprowadzenia
zmian w rozporządzeniu 6/2015 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 15 lipca 2015 r. dotyczą
powszechnego rozdysponowania zasobów możliwych do wykorzystania w wydanych pozwoleniach
wodnoprawnych. Wydane pozwolenie wodnoprawne znacznie przekracza potencjalny wzrost
zapotrzebowania na wodę. Rzeczywisty roczny pobór wody z rejonu wodno-gospodarczego C2
stanowi

niespełna

6%

maksymalnego

rocznego

poboru

dopuszczonego

pozwoleniem

wodnoprawnym, dlatego zwraca się uwagę na konieczność weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego Przedsiębiorstwu Budowlanemu CALBUD. Wskazane jest również zdefiniowanie
zapotrzebowania na wodę w postaci wzoru na zapotrzebowanie.
Wskazuje na potrzebę wprowadzenia zmiany wzoru dotyczącego wielkości średniodobowego
zapotrzebowania na wodę z załącznika do rozporządzenia, na następujący:

ś
ś

=

Q
"
365

– średnia ilość uzasadnionego zapotrzebowania na wodę wyrażona w m3 na dobę, tj.

wynikająca z nierównomierności zapotrzebowania na wodę w poszczególnych godzinach i
bilansująca maksymalne ilości zapotrzebowania na wodę na godzinę;
"

– maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodę.

Z zastrzeżeniem, że: ocena zapotrzebowania na wodę wymaga przeprowadzenia zarówno analizy
wielkości poborów rzeczywistych z poprzedniego okresu (w przypadku poborów kontynuowanych),
jak i analizy potrzeb w zakresie wnioskowanej wielkości poborów, ale także uzasadnionych rezerw
wynikających z możliwości wzrostu zapotrzebowania.

Proponuje się zapis:
„Korzystanie z wód podziemnych nie może przekraczać ilości wynikającej ze
średniodobowego zapotrzebowania na wodę. Wzór na obliczenie wielkości
zapotrzebowania na wodę zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

Zakład Badań Regionalnych IMGW-PIB

Strona 46

Materiały wyjściowe do weryfikacji warunków korzystania z wód

W rejonie C2 zaobserwowano intensywną zabudowę terenów rolnych. Powstawanie
zabudowy jedno i wielorodzinnej na terenach nieobjętych kanalizacją, może doprowadzić do
koncentracji wielu indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych i wprowadzania
ścieków do ziemi za pośrednictwem drenaży rozsączających lub studni chłonnych, na niewielkim
obszarze. Przy czym należy mieć na uwadze, że tego rodzaju korzystanie z wód, należące do kategorii
zwykłego korzystania z wód, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Brak jest więc
jakiegokolwiek mechanizmu kontroli, co oznacza, że obszary te mogą stanowić istotne źródło
zanieczyszczenia dla wód podziemnych, w szczególności, że w regionie wodnym Ücker
zidentyfikowano znaczny udział obszarów o wysokim i bardzo wysokim stopniu podatności
pierwszego poziomu wód podziemnych na zanieczyszczenia, a także wysoki stopień zagrożenia
głównego użytkowego poziomu wodonośnego.
Obecnie budowa, rozbudowa lub modernizacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
połączona jest z wykonywaniem urządzeń zapewniających odwodnienie nawierzchni drogi. Wody
opadowe lub roztopowe są odprowadzane za pomocą sieci kanalizacji drogowej do odbiornika, jakim
może być woda powierzchniowa lub ziemia. Przeprowadzona, w ramach opracowania, analiza
zrzutów ścieków do ziemi, wyraźnie pokazuje, że wzdłuż linii dróg następuje znacząca koncentracja
miejsc wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zarówno do studni chłonnych, skrzynek
rozsączających, rowów drogowych lub zbiorników retencyjno-chłonnych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), w § 21 ust. 1, wskazuje, iż wody opadowe
lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej, w tym z dróg zaliczanych do kategorii wód krajowych, wojewódzkich lub
powiatowych klasy G, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l
węglowodorów ropopochodnych. Z uwagi na dużą koncentrację i

istotny ładunek substancji

ropopochodnych pochodzący ze zrzutów wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z dróg i
powierzchni uszczelnionych oraz na znaczny udział obszarów o bardzo wysokim stopniu podatności
wód podziemnych na zanieczyszczenia, wskazane jest wprowadzenie ograniczenia dotyczącego
rozszerzenia konieczności oczyszczania wód opadowych lub roztopowych w zakresie nominalnych
wskaźników zanieczyszczeń również o ścieki pochodzące z dróg powiatowych klasy Z, czyli dróg
zbiorczych (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
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poz. 1409 z późn. zm.)). Ocena spełnienia powyższego ograniczenia, przeprowadzana będzie na
podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych.
Z uwagi na powyższe zasadne jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie wprowadzania do ziemi
ścieków bytowych oraz wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych.
Z uwagi na zaproponowane kryterium, warunkujące obowiązywanie ograniczenia, jakim jest
czas migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji, koniecznym jest wprowadzenie wzoru na jego
obliczanie, w postaci:

=

×

gdzie:
– czas przesączania wody przez strefę aeracji [lata],
– miąższość strefy aeracji, określona jako głębokość do zwierciadła wody pierwszej od
powierzchni warstwy wodonośnej [m],
– przeciętna wilgotność objętościowa utworów strefy aeracji [–],
– infiltracja efektywna [m/rok],
natomiast:
=

×

gdzie:
– średnia wieloletnia suma roczna opadów [m/rok],
– wskaźnik infiltracji efektywnej utworów powierzchniowych [–].

Proponuje się zapis:
- w zakresie ścieków bytowych:
„1. Wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych pochodzących z nowych instalacji do
oczyszczania ścieków, jest niedopuszczalne w przypadku, gdy potencjalny czas
migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do pierwszego poziomu wodonośnego w
miejscu wprowadzania ścieków do ziemi, jest krótszy niż 5 lat.
2. Wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z nowych instalacji do oczyszczania
ścieków jest niedopuszczalne w przypadku, gdy potencjalny czas migracji
zanieczyszczeń z powierzchni terenu do pierwszego poziomu wodonośnego w miejscu
wprowadzania ścieków do ziemi wynosi od 5 do 10 lat i odległość od najbliżej
położonego miejsca zrzutu ścieków bytowych do ziemi jest mniejsza niż 1000 m.
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3. Sposób oceny czasu migracji zanieczyszczeń o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera
załącznik nr 2 do rozporządzenia.”

- w zakresie wód opadowych lub roztopowych:
„1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne,

pochodzące

z

zanieczyszczonej

powierzchni

szczelnej

dróg

powiatowych klasy Z mogą być wprowadzane do ziemi, o ile nie zawierają substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15
mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych stanowiących ścieki oraz
wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych klasy Z jest możliwe pod
warunkiem dokonywania przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.”
Z uwagi na zmiany ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2015 roku poz. 469 z późn. zm. w zakresie
art. 38b ust. 1. dotyczącego celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych
proponuje się wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód regionu wodnego Ücker.
Proponuje się zapis:
„1. Dla utrzymania dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, znajdującej się
częściowo w regionie wodnym wymaga się, aby korzystanie z wód podziemnych nie
powodowało:
1) zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, o
których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, a w
szczególności ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód
podziemnych;
2)

dopływu

wód

słonych

lub

innych

wód

o

jakości

zagrażającej

zanieczyszczeniem wód podziemnych;
3) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą
mógłby spowodować dopływ, o którym mowa w pkt 2.
2. Utrzymanie dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, o której mowa w
ust. 1, wymaga dobrego stanu chemicznego użytkowych poziomów wodonośnych
poprzez niedopuszczenie do ingresji i ascenzji wód z głębszego podłoża.”
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13 Propozycja zmian w dotychczasowych zapisach rozporządzenia
dotyczącego warunków korzystania z wód regionu wodnego
Ücker w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb
wodnych lub ograniczeń w korzystaniu z zasobów wód
Przeprowadzone analizy materiałów dotyczących regionu wodnego Ücker w zakresie wód
podziemnych skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w rozporządzeniu 6/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 lipca 2015 w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker w zakresie:
„§2. 1. Dla utrzymania dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, znajdującej się
częściowo w regionie wodnym wymaga się, aby korzystanie z wód podziemnych nie
powodowało:
1) zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, o których mowa
w art. 113 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, a w szczególności ekosystemów lądowych
bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;
2) dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód
podziemnych;
3) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby
spowodować dopływ, o którym mowa w pkt 2.
2. Utrzymanie dobrego stanu jednolitej części wód podziemnych, o której mowa w ust. 1,
wymaga dobrego stanu chemicznego użytkowych poziomów wodonośnych poprzez
niedopuszczenie do ingresji i ascenzji wód z głębszego podłoża.

„§4. Korzystanie z wód podziemnych nie może przekraczać ilości wynikającej ze
średniodobowego zapotrzebowania na wodę. Wzór na obliczenie wielkości zapotrzebowania
na wodę zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.”
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W ślad za zmianą §4 zmianie ulega również załącznik do Rozporządzenia
„Załącznik nr 1
Wzór na obliczenie wielkości średniego dobowego zapotrzebowania na wodę
ś

=

Q
"
365

gdzie:
– średnia ilość uzasadnionego zapotrzebowania na wodę wyrażona w m3 na dobę, tj.
ś
wynikająca z nierównomierności zapotrzebowania na wodę w poszczególnych godzinach i bilansująca
maksymalne ilości zapotrzebowania na wodę na godzinę.
" – maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodę.
Z zastrzeżeniem, że: ocena zapotrzebowania na wodę wymaga przeprowadzenia zarówno analizy
wielkości poborów rzeczywistych z poprzedniego okresu (w przypadku poborów kontynuowanych),
jak i analizy potrzeb w zakresie wnioskowanej wielkości poborów, ale także uzasadnionych rezerw
wynikających z możliwości wzrostu zapotrzebowania.”
wprowadza się:
„§6. 1. Wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych pochodzących z nowych instalacji do
oczyszczania ścieków, jest niedopuszczalne w przypadku, gdy potencjalny czas migracji
zanieczyszczeń z powierzchni terenu do pierwszego poziomu wodonośnego w miejscu
wprowadzania ścieków do ziemi, jest krótszy niż 5 lat.
2. Wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z nowych instalacji do oczyszczania ścieków
jest niedopuszczalne w przypadku, gdy potencjalny czas migracji zanieczyszczeń z
powierzchni terenu do pierwszego poziomu wodonośnego w miejscu wprowadzania
ścieków do ziemi wynosi od 5 do 10 lat i odległość od najbliżej położonego miejsca zrzutu
ścieków bytowych do ziemi jest mniejsza niż 1000 m.
3. Sposób oceny czasu migracji zanieczyszczeń o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera
załącznik nr 2 do rozporządzenia.”
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W ślad za wprowadzeniem §6 wprowadza się również załącznik nr 2
„Załącznik nr 2
Wzór na obliczanie czasu migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji

×

=

gdzie:
– czas przesączania wody przez strefę aeracji [lata],
– miąższość trefy aeracji, określona jako głębokość do zwierciadła wody pierwszej od
powierzchni warstwy wodonośnej [m],
– przeciętna wilgotność objętościowa utworów strefy aeracji [–],
– infiltracja efektywna [m/rok],
natomiast:

=

×

gdzie:
– średnia wieloletnia suma roczna opadów [m/rok],
– wskaźnik infiltracji efektywnej utworów powierzchniowych [–].”
Tabela 1. Wartości wilgotności objętościowej w zależności od litologii strefy aeracji [Macioszczyk 1999].
Rodzaj skały
SKAŁY LITE
skały lite z rzadką siecią szczelin
skały węglanowe, szczelinowo-krasowe
margle, opoki z dominacją makroszczelin
margle, opoki z dominacją mikroszczelin
żwirowce, piaskowce bez szczelin
SKAŁY LUŹNE
rumosze niezailone, żwiry czyste
utwory piaszczysto żwirowe, pospółki, piaski średnio- i
gruboziarniste
piaski drobnoziarniste
piaski pylaste i gliniaste
lessy
gliny pokrywowe
gliny piaszczyste morenowe
gliny zwięzłe morenowe
less ilasty
iły (pliocen, miocen)
pyły i iły zastoiskowe
namuły, mady
piaski próchnicze
pyły próchnicze
torfy
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0,01
0,02
0,03
0,25
0,10
0,067
0,07-0,10
0,10
0,23-0,24
0,32
0,32
0,24
0,26
0,36
0,38
0,33-0,41
0,40-0,41
0,20
0,35
0,75
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Tabela 2. Klasy infiltracji z wielkością wskaźnika infiltracji efektywnej utworów powierzchniowych w
zależności od rodzaju utworów [Pazdro, Kozerski 1990].

Warunki
infiltracji

Klasa

Wskaźnik
infiltracji

I

bardzo dobre

0,30

II

dobre

0,25

III

średnie

0,20

IV

złe

0,05

Rodzaj utworów
żwiry i piaski wodnolodowcowe, sandrowe,
wydmowe, rzeczne tarasów akumulacyjnych,
piaski pokrywowe
piaski i żwiry moreny czołowej, piaski i żwiry
glacjalne
piaski i mułki tarasów zalewowych, deluwia
piaszczyste, piaski pylaste
gliny zwałowe, iły i mułki zastoiskowe, deluwia
gliniaste

wprowadza się:
„§7. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg powiatowych
klasy Z mogą być wprowadzane do

ziemi, o ile nie zawierają substancji

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15
mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych stanowiących ścieki oraz
wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych klasy Z jest możliwe pod
warunkiem dokonywania przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
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