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1) Podstawa realizacji pracy 

Niniejszy dokument pt.: "Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam – cz. II: wody 

podziemne" został wykonany zgodnie z umową nr 38/2014 zawartą dnia 

02.04.2014 r. pomiędzy MGGP S.A. a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2) Cel i zakres opracowania 

Celem pracy jest przygotowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni 

Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam w odniesieniu do wód 

podziemnych, wymaganych zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, stosownie do art. 116 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest: 

1) stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, 

2) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych, 

3) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

 

Wykonanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy 

Wolin i Uznam w odniesieniu do wód podziemnych obejmuje: 

1) identyfikację presji mających wpływ na występowanie ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych wód podziemnych w zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – 

wyspy Wolin i Uznam wraz z oceną tego wpływu; 

2) analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu 

wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na 

zasoby wód podziemnych zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin 

i Uznam oraz wynikających stąd uwarunkowań, ograniczeń i kierunków rozwoju 

gospodarowania wodami w tych obszarach; 

3) analizę dokumentacji hydrogeologicznych pod kątem uwarunkowań i ograniczeń w 

zakresie korzystania z zasobów wód podziemnych w zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam w układzie rejonów wodnogospodarczych 

i wydzielonych w ich granicach podrejonów wodnogospodarczych; 
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4) wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych w rejonach 

i podrejonach wodnogospodarczych przy użyciu udostępnionych przez RZGW 

w Szczecinie danych o użytkowaniu wód, wraz z analizą i oceną otrzymanych 

wyników w celu sformułowania propozycji ograniczeń w korzystaniu w wód 

podziemnych; 

5) wykonanie aplikacji komputerowej (modelu bilansowego wód podziemnych) 

umożliwiającej przeprowadzenie bilansu wodnogospodarczego; 

6) określenie wpływu aktualnego i planowanego korzystania z zasobów wód 

podziemnych w rejonach i podrejonach wodnogospodarczych wydzielonych 

w zlewni bilansowej na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zapisanych 

w odniesieniu do tych wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry oraz sformułowanie ewentualnych propozycji mających na celu 

zminimalizowanie tego ryzyka; 

7) sformułowanie szczegółowych wymagań z zakresie stanu wód, priorytetów 

w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z zasobów wód 

podziemnych zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, 

mających na celu w szczególności ochronę ilości i jakości tych wód, wraz z ich 

uzasadnieniem i wskazaniem obszarów obowiązywania; 

8) opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam w formie aktu prawa miejscowego. 

 

Poniżej przedstawione zostaną najistotniejsze informacje, które były podstawą do 

wykonania bilansu wodnogospodarczego oraz jego wyniki wraz z wnioskami wynikającymi z 

jego przeprowadzenia. 

3) Podział zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam na rejony i 

podrejony bilansowe 

Opierając się na wynikach hydrogeologicznych badań regionalnych zawartych 

w dokumentacjach hydrogeologicznych oraz wynikach bilansów wód podziemnych regionu 

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, nawiązując do podziału hydrograficznego 

(Atlas podziału hydrograficznego Polski, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski), część 

lądowa zlewni bilansowej Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, o 

powierzchni 482,30 km2, została podzielona na 11 obszarów bilansowych (w tym 
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6 podobszarów) stanowiących podstawę do dystrybucji zasobów wód podziemnych 

przedmiotowej zlewni. 

Wydzielone obszary bilansowe odpowiadają rejonom wodnogospodarczym S-IA, 

S-IB, S-IC, S-IIA, S-IIB i S-IIIA. W wyniku analizy hydrogeologicznych opracowań 

dokumentacyjnych oraz rozkładu sieci hydrograficznej, nie stwierdzono uzasadnionej 

potrzeby wprowadzenia bardziej szczegółowego podziału za wyjątkiem rejonu S-IIIA, 

w obrębie którego wydzielono 6 podobszarów wodnogospodarczych. Zestawienie i zasięg 

wyróżnionych rejonów i podrejonów wodnogospodarczych przedstawiono w tab. 1 oraz na 

rys. 1. 

Tab. 1. Podział zlewni bilansowej Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin 
i Uznam na rejony i podrejony wodnogospodarcze 

Numer Nazwa

S-IA Uznam 42.20
S-IB Zachodni Wolin 42.27
S-IC Karsibór 37.00

S-ID Zalew Szczeciński

nie wyróżnia się 
obszarów 

występowania 
wód podziemnych

S-IIA
Dolina rzeki Odry od 

Widuchowej po 
Szczecin Zdroje 

119.75

S-IIB
Międzyodrze 

Szczecina - Jez. 
Dąbie

26.99

S-IIIA / I  Międzyzdroje 20.05
S-IIIA / II    Wapnica 8.19
S-IIIA / III Centralna 112.9

S-IIIA / IV  Wolin 8.69
S-IIIA / V Wschodnia 48.08

S-IIIA / VI  Międzywodzie 16.14
suma 482.3

Powierzchnia 

jednostki [km2]

Rejony wodnogospodarcze

S-I                  
Uznam, Zalew 

Szczeciński

S-II                   
Międzyodrze

Obszary bilansowe Zlewnia bilansowa Podrejony wodnogospodarcze

Międzyodrze – 
Zalew Szczeciński 

– wyspy Wolin i 
Uznam

S-IIIAS-III  Wolin (bez 
części zachodniej)

S-IIIA Wolin (bez 
części zachodniej)
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Rys. 1. Podział zlewni bilansowej na rejony i podrejony wodnogospodarcze 
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4) Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania zlewni Międzyodrze – 

Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam 

Zasoby dostępne do wykorzystania przyjęte do przeprowadzenia bilansu 

wodnogospodarczego stanowią zatwierdzone zasoby dyspozycyjne rejonów S-IA, S-IB, S-IC, 

S-IIA i S-IIIA oraz zasoby gwarantowane rejonu S-II A, obliczane dla okresu o najniższej 

odnawialności zasobów w celu utrzymania dobrego stanu ilościowego wód. 

Sumaryczne zestawienie zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania, tj. zasobów dyspozycyjnych lub gwarantowanych, w zlewni Międzyodrze 

– Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam przedstawiono w poniższej tabeli 2. 

Tab. 2. Zestawienie wielkości zasobów wód podziemnych dostępnych do 
zagospodarowania w zlewni MZWiU w wydzielonych rejonach i podrejonach 
wodnogospodarczych 

Rejony 
wodnogospodarcze

Podrejony 
wodnogospodarcze

Powierzchnia 
jednostki 

[km2]

Zasoby 
odnawialne 

m3/d

Moduły zasobów 
odnawialnych 

[m3/h km2]

Zasoby 
dostępne do 

zagospodarow

ania m3/d

Wiek Uwagi

S-IA                           
Uznam

42.20 10152 10.01 5244 Q

S-IB                               
Wolin Zachodni

42.27 18218.49 18.79 3860 Q

jednostka I Przytor
wg Dokumentacji zasobów 

dyspozycyjnych Wyspy Wolin, 
powierzchnia rejonu 

wodnogospodarczego S-IB
S-IC                             

Karsibór
37.00 6528 7.34 900 Q

S-IIA                                   
Dolina rzeki Odry od 

Widuchowej po Szczecin 
Zdroje

119.75 22273.5 7.75 16243.2 Q+Cr brak zasobów dyspozycyjnych. 

S-IIB                                 
Międzyodrze Szczecina  - 

j. Dąbie
26.99 7201.1 11.1 1797.2 Q

26,99 km2 to powierzchnia lądu. 
Powierzchnia całkowita rejonu wodno-
gospodarczego S-II B wynosi 106,49 

km 2

S-IIIA / I 20.05 16075.2 33.93 5200 Q
jednostka II Międzyzdroje wg 

Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
Wyspy Wolin 

S-IIIA / II 8.19 6264.88 32.03 720 Q
jednostka III Wapnica wg 

Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
Wyspy Wolin 

S-IIIA / III 112.9 33928.1 12.41 21760 Q
jednostka IV Centralna wg  

Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
Wyspy Wolin 

S-IIIA / IV 8.69 4576.47 21.69 1340 Q
jednostka V Wolin wg Dokumentacji 

zasobów dyspozycyjnych Wyspy Wolin 

S-IIIA / V 48.08 17305.5 15.08 2120 Q
jednostka VI Wschodnia wg 

Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
Wyspy Wolin 

S-IIIA / VI 16.14 5183.78 13.24 0 Q
jednostka VII Międzywodzie wg 

Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
Wyspy Wolin 

Zlewnia bilansowa 
Międzyodrze – Zalew 
Szczeciński – wyspy 

Wolin i Uznam

482.3 147707.0 59184.4

S-IIIA                                    
Wolin bez części 

zachodniej

Objaśnienia: Q – czwartorzęd, Cr2 – kreda górna 
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Rys.2. Zasoby dostępne wód podziemnych w rejonach wodnogospodarczych 
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5) Analiza dokumentów planistycznych oraz innych opracowań z zakresu gospodarki 

wodnej wraz z wnioskami  

W celu identyfikacji istniejących presji oraz określenia przyszłych możliwych zmian 

mających wpływ na stan ilościowy i jakościowy zasobów wód podziemnych dokonano analizy 

następujących dokumentów planistycznych oraz planów i programów, odnoszących się 

bezpośrednio lub pośrednio do gospodarki wodnej: 

� krajowe: 

− Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski Nr 40 

z 2011 r., poz. 45; 

− Program wodno-środowiskowy kraju; 

− Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2003 (i jego aktualizacje); 

� wojewódzkie: 

− Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego 

− Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-

2015 z perspektywą do 2019 roku; 

− Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018; 

� powiatowe i gminne: 

− Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019; 

− Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2012-

2015 z perspektywą na lata 2016-2019; 

− Strategie rozwoju powiatów znajdujących się w granicach zlewni Międzyodrze – 

Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam; 

− Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

poszczególnych gmin; 

− miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

− programy ochrony środowiska; 

� z dziedziny ochrony środowiska: 

− plany ochrony i plany zadań ochronnych lub projekty obszarów przeznaczonych do 

ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych na postawie ustawy o ochronie 

przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 

w ich ochronie; 
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− plany zarządzania dla obszarów: Zajęcze Łęgi, Karsiborska Kępa i Woliński Park 

Narodowy. 

Powyższe dokumenty przeanalizowano dla powiatów i gmin leżących w obszarze 

zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam, tj. dla gmin: Stepnica, 

Goleniów (powiat goleniowski), Gryfino, Widuchowa (powiat gryfiński), Dziwnów, 

Międzyzdroje, Wolin (powiat kamieński), Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police (powiat 

policki) oraz dla Miasta Szczecin oraz Miasta Świnoujście. 

Ponadto dokonano przeglądu i analizy następujących opracowań merytorycznych 

z zakresu gospodarki wodnej: 

• Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i przymorza 

Zachodniego, Pectore-Eco Sp. z o.o., Gliwice 2012 r. 

• Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego dolnej Odry 

i przymorza Zachodniego, 

• Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi 

i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego 

Warty), praca wykonana przez Konsorcjum: TECHMEX S.A. Instytut Melioracji 

i użytków Zielonych, na zamówienie Prezesa krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Warszawa lipiec 2009 r., 

• Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 

korzystania z wód zlewni, Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA” Warszawa, 

grudzień 2008 r., 

• Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni. Analiza 

prawna projektu „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu 

wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, Kancelaria Radców Prawnych 

„CIC” Danuta Pikor, Michał Behnke Sp. p. Grynia, kwiecień 2010 r., 

• dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wyspy Wolin oraz 

obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej 

części wyspy Wolin. 

Analizując dokumenty planistyczne w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński - 

wyspy Wolin i Uznam zidentyfikowano istniejące oraz planowane oddziaływania, mające 

wpływ na stan zasobów wód podziemnych. Obiekty te szczegółowo opisano w podziale na 

poszczególne rejony i podrejony, zestawiono w tabelach a ich lokalizację przedstawiono na 
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rysunkach. 

Stan jednolitych części wód podziemnych wchodzących w obszar zlewni, w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, został określony jako dobry. Wyjątkiem 

jest JCWPd nr 001, dla której określono słaby stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych 

ze względu na nadmierny pobór wód z ujęć o ograniczonych zasobach oraz występowaniu 

ascenzji wód słonych. Część ta została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów 

środowiskowych do roku 2015. Ustalono dla niej derogację, czyli odstępstwo czasowe na 

podstawie art. 4 RDW, które zakłada osiągnięcie dobrego stanu przez JCWPd do 2021 roku. 

Do najistotniejszych działań zaproponowanych w „Programie wodno – 

środowiskowym kraju” działań mających na celu utrzymanie bądź poprawę stanu ilościowego 

i chemicznego należą: 

- porządkowanie gospodarki ściekowej (modernizacja oczyszczalni, rozwój sieci 

kanalizacyjnej, budowa szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, 

prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola przestrzegania 

harmonogramu wywozu nieczystości płynnych), 

- porządkowanie gospodarki odpadami (gromadzenie odcieków ze składowisk, 

likwidacja dzikich składowisk odpadów), 

- kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrony ekosystemów od wód zależnych 

poprzez przystąpienie do opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 oraz plany ochrony Wolińskiego Parku narodowego, 

- opracowanie programów zapobiegania poważnym awariom (Baltchem S.A, Baza 

magazynowa PKN „Orlen” S.A) 

- opracowanie miejscowych planów gospodarowania przestrzennego 

- prowadzenie działań kontrolnych oraz przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu gleb 

poprzez właściwą uprawę. 

Działaniami uzupełniającymi w zakresie poboru wód podziemnych w rejonie S-IA, 

wynikającymi z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) i 

Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK), jest prowadzenie monitoringu lokalnego 

wokół ujęć wód podziemnych, racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia 

(polegające na nieprzekraczaniu wielkości zasobów dostępnych do zagospodarowania, 

ograniczaniu i weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych) oraz konieczność poszukiwania i 

dokumentowania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę do spożycia na lądzie w 

odległości do 100 km od Świnoujścia. 
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Pozostałe JCWPd, które zaklasyfikowano do dobrego stanu ilościowego i chemicznego 

znajdują się w rejestrze obszarów chronionych – w wykazie jednolitych części wód 

podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Poza utrzymaniem dobrego stanu ilościowego i chemicznego 

JCWPd wyznaczono dla nich dodatkowe, bardziej rygorystyczne cele środowiskowe, 

mianowicie jakość wody do spożycia dla obszarów chronionych JCWPd nie powinna ulegać 

pogorszeniu. 

Powyższe zaproponowane działania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych celów 

środowiskowych są sukcesywnie realizowane przez władze lokalne i użytkowników ujęć. 

W obszarze zlewni znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 102 – 

Zbiornik wyspy Wolin oraz 9 stref ochronnych ujęć wód podziemnych z ustanowionym 

terenem ochrony pośredniej. Dodatkowo niemal cały obszar zlewni pokryty jest 

wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody. 

Do potencjalnych źródeł zanieczyszczeń w zlewni zalicza się głównie zakłady 

zlokalizowane na terenie miast Świnoujście, Szczecin i Nowe Czarnowo. 

Istotnym zjawiskiem wpływającym negatywnie na jakość wód podziemnych zlewni 

jest zagrożenie tych wód zasoleniem. Zasolenie to ma charakter naturalny związany z ingresją 

wód morskich oraz z ascenzją wód zasolonych z podłoża mezozoicznego w strefach drenażu 

do wód powierzchniowych i podziemnych (w rejonach eksploatacji ujęć). Naturalne procesy 

migracji wód zasolonych wzmagają się w obszarach intensywnej eksploatacji, stanowiąc 

istotne zagrożenie dla stanu chemicznego i ilościowego zasobów wód podziemnych. 

Analiza dokumentów planistycznych, z uwagi na stan aktualny oraz perspektywiczny, 

wskazuje na konieczność zrównoważonego gospodarowania zasobami wód podziemnych i 

przyjęcie właściwych priorytetów. Biorąc pod uwagę potrzeby istniejących oraz nowych 

użytkowników wód podziemnych proponuje się dla całej zlewni Międzyodrze - Zalew 

Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam pozostawić hierarchię użytkowania zasobów wodnych 

taką jak dla całego regionu wodnego - § 6.1. 

Poza rejonem S-IA przeprowadzona analiza nie dała podstaw do wskazania – 

dodatkowych lub innych niż zamieszczone w rozporządzeniu w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolna Odra i Przymorze Zachodnie – wymagań, 

priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych zlewni Międzyodrze- Zalew 

Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam. 

Większość negatywnych oddziaływań związanych jest ze stanem istniejącym. Wpływ 

projektowanych inwestycji, do których zalicza się budowę nowych ujęć na Wyspie Wolin, na 
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wody podziemne jest trudny do oszacowania. 

W trakcie analizy zidentyfikowano wiele działań w zakresie ochrony przyrody (plany 

realizacji dokumentów takich jak plany ochrony obszarów Natura 2000, plany zadań 

ochronnych innych obiektów podlegających prawnej ochronie), które będą korzystnie 

wpływać na realizację celów środowiskowych. 

Analizując dokumenty planistyczne w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński - 

wyspy Wolin i Uznam zidentyfikowano istniejące oraz planowane oddziaływania, mające 

wpływ na stan zasobów wód podziemnych. Obiekty te zestawiono w tabelach 3 i 4. 

 

Tab. 3. Istniejące oddziaływania zidentyfikowane w obszarze zlewni Mi ędzyodrze- Zalew 
Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam mające wpływ na stan zasobów wód podziemnych 
 

Rejony bilansowe S-I A S-I B S-I C S-I D S-II A S-II B S-III A
Obszary NATURA 2000 x x x x x x x
Rezerwaty przyrody x x x
Parki krajobrazowe x
Parki narodowe x x x
Obszary intensywnego zagospodarowania 
turystycznego

x x x x x x x

Obszary intensywnej produkcji roślinnej i 
zwierzęcej x

Fermy hodowlane x x
Zrzuty zanieczyszczeń przemysłowych x x x x
Zrzuty zanieczyszczeń komunalnych x x x x x
Oczyszczalnie ścieków wg KPOŚK x x x x x
Składowiska komunalne x x x
Składowiska przemysłowe x x x
Pola refulacyjne x x

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
x x x x x x

Porty x x
Zakłady przemysłowe, porty x x x x
Stacje i bazy paliw x x x x x
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych z 
ustanowionym terenem ochrony pośredniej

x x x x x

Eksploatacja złoż kopalin, w tym wód 
podziemnych uznawanych za kopaliny x x

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych x
Obszary zagrożone zasoleniem wód 
podziemnych

x x x x x x x
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Tab. 4. Planowane oddziaływania zidentyfikowane w obszarze zlewni Międzyodrze- 
Zalew Szczeciński- wyspy Wolin i Uznam mające wpływ na stan zasobów wód 
podziemnych  
 

Rejony bilansowe S-I A S-I B S-I C S-I D S-II A S-II B S-III A
Projektowane rezerwaty przyrody x x
Projektowane parki krajobrazowe x
Projektowany zespół przyrodniczy x
Tereny predysponowane do rozwoju 
turystycznego

x x x x x x x

Miejscowości predysponowane do 
rozwoju turystyki uzdrowiskowej i 
zdrowotnej

x

Akweny do rozwoju sportów 
wodnych

x

Rozwój transportu i turystyki wodnej
x x x x x x x

Rozbudowa portów x x x
Budowa lub modernizacja autostrad, 
dróg i linii kolejowych

x x x

Budowa lub modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych

x x

Budowa spalarni odpadów x
Budowa terminala LNG x
Budowa ujęcia wód podziemnych x
 

6) Bilans wodnogospodarczego wód podziemnych zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam 

Opis modelu bilansu modelu ilościowego wód podziemnych 

Bilans wodnogospodarczy zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i 

Uznam przeprowadzono za pomocą aplikacji bilansowej stworzonej w środowisku MS 

Access. Aplikacja wykorzystuje do obliczeń bazę danych MS SQL, która została wypełniona 

danymi z RZGW w Szczecinie. Bazę tą zgodnie z wymogami Zamawiającego można 

edytować lub przeglądać na komputerach z systemem operacyjnym MS Windows 7x64, x86, 

MS Windows 8 x64, x86 z dostępem do serwera Microsoft SQL Server w wersji minimalnie 

2012. 

Zaprojektowana aplikacja stanowiąca model bilansowy wód podziemnych wykonuje 

wszystkie obliczenia i umożliwia m.in.: dodawanie nowych i usuwanie istniejących 

użytkowników, zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

zmianę wielkości dostępnych zasobów wód podziemnych dla poszczególnych rejonów i 

podrejonów wodnogospodarczych, podział poboru wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych 

w strefach wododziałowych (pomiędzy rejonami lub podrejonami wodno gospodarczymi), 

uzupełnianie bazy danych o wielkości poborów z kolejnych lat, symulowanie wpływu zmian 

poboru wód podziemnych (wielkości rzeczywistych i dopuszczalnych pozwoleniem 

wodnoprawnym) na stan rezerw lub deficytów dostępnych zasobów wód podziemnych w 
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zlewni bilansowej Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam oraz w 

wydzielonych rejonach i podrejonach wodnogospodarczych. 

Założenia metodyczne bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych 

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że bilans wodnogospodarczy obejmować będzie 

ilościowe porównanie dostępnych zasobów wód podziemnych z potrzebami wodnymi 

użytkowników, wyrażonymi wielkością poboru rzeczywistego w 2012 r. i poborem 

dopuszczalnym pozwoleniami wodnoprawnymi w poszczególnych rejonach i podrejonach 

wodnogospodarczych. 

Z uwagi na brak wiarygodnych danych dotyczących poboru nierejestrowanego bilans 

wodnogospodarczy przeprowadzono w oparciu o pobór wód podziemnych przez 

użytkowników podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz 

składających w Urzędzie Marszałkowskim deklaracje w sprawie wielkości zużycia wód 

podziemnych. 

Dane dotyczące stanu i lokalizacji ujęć oraz wielkości rzeczywistej i dopuszczalnej 

pozwoleniami wodnoprawnymi eksploatacji wód podziemnych, przyjęto na podstawie 

materiałów udostępnionych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Rozdział poboru pomiędzy rejony i podrejony wodnogospodarcze uwzględniał 

położenie ujęcia i jego obszaru zasilania względem stref wododziałowych pomiędzy rejonami 

lub podrejonami wodnogospodarczymi. 

Obszar zasilania ujęcia wyznaczono umownym obszarem spływu wód podziemnych 

do ujęcia, bilansującym pobór ujęcia w warunkach średniej wieloletniej odnawialności 

zasobów wód podziemnych. 

W sytuacji, gdy granica obszaru spływu wód do ujęcia przekraczała wododział zlewni 

cząstkowej (rejonu oraz podrejonu wodnogospodarczego), przeprowadzono analizę zasadności 

dokonania szacunkowego rozdziału poboru pomiędzy sąsiadujące zlewnie cząstkowe. 

Dotyczyło to przypadków w których umowne obszary spływu wykraczały poza granice 

państwa, przekraczały koryta głównych cieków (Cieśnina Dziwna i Świna) lub nachodziły na 

rejony będące wyłącznie akwenami wód powierzchniowych (M. Bałtyckie, Zalew 

Szczeciński). 

W przeprowadzonym bilansie wodnogospodarczym dla rejonów S-IA, S-IB, S-IC,  

S-IIB, S-IIIA oraz wydzielonych 6 podobszarów w rejonie S-IIIA, jako zasoby dostępne do 

zagospodarowania przyjęto zasoby dyspozycyjne ustalone w dokumentacjach 

hydrogeologicznych. Bilans wodnogospodarczy w rejonie SII-A, dla którego dotąd nie 
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udokumentowano zasobów dyspozycyjnych, przeprowadzony został na podstawie ustalonych 

w 2011 r. możliwych do zagospodarowania wód podziemnych – zasobów gwarantowanych 

dla tego rejonu. Obliczone rezerwy i deficyty dostępnych zasobów wód podziemnych 

w poszczególnych rejonach i podrejonach wodnogospodarczych przedstawiono w odniesieniu 

do wielkości średniego dobowego poboru wody U. 

Przyjętą do obliczeń średnią dobową wielkość poboru wody Qdśr stanowi wielkość 

rocznego zużycia wody aktualnego rzeczywistego rejestrowanego w 2012r. (QdśrUA) i 

poboru maksymalnego rocznego Qmaxr dopuszczalnego pozwoleniem wodnoprawnym 

(QdśrUP) podzielona przez 365 dni. 

W przypadku braku wartości rocznych za wartość QdśrUP przyjmuje się wielkość: 

• Qdśr z pozwolenia wodnoprawnego (dla ujęć pracujących z równą wydajnością 

przez cały rok), 

• dla ujęć o charakterze sezonowym maksymalny pobór roczny obliczono wg 

formuły: 

n dni*Qdśr (sezon letni) + n dni*Qdśr (sezon zimowy*) = Qmaxr. 

n – liczba dni 
*dla lutego przyjęto 28 dni 

Dzieląc uzyskaną wartość Qmaxr przez 365 dni otrzymano wielkość QdśrUP 

wprowadzoną do bilansu. 

W przypadku występowania w pozwoleniach wodnoprawnych znacznych rozbieżności 

pomiędzy wynikiem iloczynu wielkości Qdśr i ilości dni w roku (całoroczne bądź sezonowe), 

a ograniczeniem wynikającym z Qmaxr za wartość nadrzędną, stanowiącą podstawę 

obliczania QdśrUP, uznaje się Qmaxr. 

W bilansie przeanalizowano również wpływ perspektywicznego poboru 

nowobudowanych ujęć komunalnych (Kołczewo i Kodrąbek) na stan i rezerwy zasobów wód 

podziemnych. 

W opracowaniu przeprowadzono również ocenę wpływu potencjalnego aktualnego i 

prognozowanego poboru wód podziemnych na zasoby wód powierzchniowych. Jedyną 

zlewnią dla której możliwe było przeprowadzenie analizy była zlewnia Lewińskiej Strugi. 

Ocena ta obejmowała korektę średnich okresowych przepływów rzecznych w przekroju 

bilansowym zamykającym zlewnię. Korekta, uwzględniająca zarówno pobór wód 

podziemnych ze zlewni jak i ich częściowy zwrot w postaci oczyszczonych ścieków (tzw. 

pobór bezzwrotny), dokonywana była w odniesieniu do quasi-naturalnych średnich rocznych 

przepływów podziemnych do rzeki (QGR) w przekroju obliczeniowym. 
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Analiza i ocena wyników bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych 

Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych na obszarze zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam został przeprowadzony przez porównanie dostępnych do 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych z wielkościami poborów rzeczywistych z ujęć 

wód za 2012 r. oraz dla poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi. 

Bilans dla poboru rzeczywistego z ujęć wód podziemnych według stanu na 2012 r. 

Aktualny rzeczywisty pobór stanowi 33,3 % zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i 

Uznam. Rezerwy zasobów dostępnych do zagospodarowania w omawianej zlewni bilansowej, 

w odniesieniu do wielkości poboru rzeczywistego, wynoszą średnio 66,7%. Deficyt zasobów 

wód podziemnych na poziomie 35% stwierdzono w rejonie wodno – gospodarczym S-I A. We 

wszystkich pozostałych rejonach i podrejonach występują rezerwy zasobów wód podziemnych 

dostępnych do zagospodarowania przekraczające 50% (tab. 5, rys. 3). 

Tab. 5. Bilans wodnogospodarczy zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy 
Wolin i Uznam w wariancie rzeczywistego poboru wód podziemnych w 2012 r. 

Rejony wodno-
gospodarcze

Podrejony 
wodno-

gospodarcze

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowani

a [m3/d]

Wiek

Pobór wód 
podziemnych UA w 

podziale na 
rejony/podrejony 

[m3/d]

Stan rezerw 
zasobów wód 
podziemnych
?ZDRWG(UA) 

[m3/d]

Procentowy stan 
rezerw zasobów 

wód 
podziemnych

%

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8
S-IA

Uznam
5244 Q 7092.44 -1848.44 -35.2

S-IB
Wolin Zachodni

3860 Q 1574.80 2285.20 59.2

S-IC
Karsibór

900 Q 0.00 900.00 100.0

S-ID
Zalew Szczeciński

0 0.00 0.00
wody powierzchniowe -  brak zasobów 

dostępnych do zagospodarowania

S-IIA
Dolina rzeki  Odry od 

Widuchowej po Szczecin 
Zdroje

16243.2 Q+Cr 7217.99 9025.21 55.6

S-IIB
Międzyodrze Szczecina  - 

j. Dąbie
1797.2 Q 2.01 1795.19 99.9

S-IIIA / I 5200 Q 1723.16 3476.84 66.9
S-IIIA / II 720 Q 190.41 529.59 73.6
S-IIIA / III 21760 Q 1081.35 20678.65 95.0
S-IIIA / IV 1340 Q 644.67 695.33 51.9
S-IIIA / V 2120 Q 128.03 1991.97 94.0

S-IIIA / VI 0 63.91 0.00 0.0

brak zasobów dostępnych do 
zagospodarowania spowodowany 

zasoleniem wód podziemnych
(zasoby odnawialne 5183.8 m3/d)

S-IIIA 31140 3831.53 27372.38 87.9

Zlewnia bilansowa 
Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin 
i Uznam

59184.4 Q+Cr 19718.77 39529.54 66.7

S-IIIA
Wolin bez części 

zachodniej

 

Analiza przeprowadzonego bilansu wykazuje, że zasoby wód podziemnych w rejonie 

S-IA zostały całkowicie wykorzystane. Przez nadmierne obciążenie poborem ujęcia 

„Wygrzany” w Świnoujściu zasoby wód podziemnych podobszaru zasobowego wydzielonego 

wokół tego ujęcia zostały przekroczone. Rabunkowa, skoncentrowana eksploatacja, na 
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poziomie przekraczającym zasoby dostępne do zagospodarowania, wywołała na wyspie 

Uznam zmianę kierunków przepływu wód (dopływ wód z kanału i zalewu, ascenzja wód 

słonych z podłoża) przyczyniając się do wzrostu zasolenia użytkowych poziomów 

wodonośnych.  

Dla osiągnięcia poprawy stanu wód należy ograniczyć pobór wód podziemnych z ujęć 

komunalnych do wielkości odpowiadającej zasobom dyspozycyjnym poszczególnych 

podobszarów zasobowych w obrębie których znajdują się te ujęcia. Średnia roczna wydajność 

ujęcia Zachód „Granica” w Świnoujściu (IKO 2310001) nie powinna być wyższa niż 2796 

m3/d, a ujęcia Południe „Wydrzany” w Świnoujściu (IKO 2310002) nie może przekraczać 

2100 m3/d. 

Bilans dla poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi 

 Bilans wodnogospodarczy dla wielkości poboru dopuszczalnego pozwoleniami 

wodnoprawnymi opracowano w oparciu o wielkości poborów średnich dobowych (UP). 

Sumaryczne wyniki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych zlewni 

bilansowej Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam w odniesieniu do 

pozwoleń wodnoprawnych wykazują rezerwy zasobów. Łączny pobór wód podziemnych 

dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi w zlewni wynosi 32894,2 m3/d i stanowi 55,6% 

zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Wielkości rezerw zasobów w 

poszczególnych rejonach i podrejonach wodnogospodarczych są zróżnicowane i wahają się od 

10,4% do 100% (tab. 6, rys. 4). Wyjątkiem jest rejon S-I A Uznam, w którym stwierdzono 

deficyt wód podziemnych, a rozdysponowanie zasobów pozwoleniami wodnoprawnymi 

niemal dwukrotnie przekroczyło wielkość dostępną do zagospodarowania. 

Na wyspie Wolin występuje duże zróżnicowanie stopnia wykorzystania dostępnych 

zasobów dyspozycyjnych od niskiego do wysokiego (10,4-92,4% rezerw). Mimo, że pobór 

wód podziemnych w wielkości dopuszczalnej pozwoleniami wodnoprawnymi nie przekracza 

zasobów dyspozycyjnych w rejonie S-I B Zachodni Wolin (44,6% rezerw) i podrejonach 

rejonu wyspy Wolin (bez części zachodniej): S-III A/ I Międzyzdroje (33,3% rezerw), S-III A/ 

II Wapnica (34,7% rezerw) i S-III A/ IV Centralna (10,4% rezerw), koncentracja poboru w 

rejonach nadmorskich może doprowadzić do pogorszenia się jakości wód podziemnych, 

głównie wskutek zasolenia. Najniższe rezerwy (10,4% ) występują w podrejonie S-III A/ IV 

Wolin, gdzie 89,6% zasobów zostało przypisane ujęciu komunalnemu w miejscowości Wolin.  
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Rys. 3 Stopień aktualnego wykorzystania zasobów wód podziemnych dostępnych do 
zagospodarowania dla poboru rzeczywistego UA w 2012 r. 
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Część ujęć w rejonie S-I B została wyłączona z użytkowania właśnie z powodu 

pogarszania się jakości w trakcie eksploatacji. Najniższy stopień wykorzystania zasobów wód 

podziemnych występuje: w rejonie S-I C (Karsibór), gdzie zlokalizowane jest tylko jedno 

awaryjne ujęcie, w rejonie S-II B (98,5% rezerw) oraz w centralnej i wschodniej części wyspy 

Wolin (podrejon S-IIIA/ III i S-IIIA/V) stan rezerw wynosi 89,7-92,4% zasobów 

dyspozycyjnych. 

W części południowej omawianej zlewni (Międzyodrze - rejony S-IIA i S-IIB) 

rozdysponowanie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania wydanymi 

pozwoleniami wodnoprawnymi jest bardzo zróżnicowane. Rejon S-IIA Dolina rzeki Odry od 

Widuchowej po Szczecin Zdroje, z dużymi ujęciami wód podziemnych dla m. Gryfina oraz 

dla zakładów przemysłowych m.in. Elektrowni w Nowym Czarnowie, charakteryzuje się 

występowaniem niewielkich rezerw tj. 22,1%. Rejon S-IIB Międzyodrze Szczecina i Jez. 

Dąbie charakteryzuje się bardzo wysokimi rezerwami wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania (98,5%). Obszar ten jest zwodociągowany i zaopatrywany w wodę 

przeznaczoną do spożycia, na cele gospodarcze oraz przemysłowe z ujęcia wód 

powierzchniowych ujmującego wodę z j. Miedwie w m. Żelewo. 

Tab. 6 Bilans wodnogospodarczy zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy 
Wolin i Uznam w wariancie poboru wód podziemnych w wielkości dopuszczalnej w 
pozwoleniach wodnoprawnych 

Rejony wodno-
gospodarcze

Podrejony 
wodno-

gospodarcze

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowani
a [m3/d]

Wiek

Pobór wód 
podziemnych UP w 

podziale na 
rejony/podrejony 

[m3/d]

Stan rezerw 
zasobów wód 
podziemnych
?ZDRW G(UP)

[m3/d]

Procentowy stan 
rezerw zasobów 

wód 
podziemnych

%

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8
S-IA

Uznam
5244 Q 10330.00 -5086.00 -97.0

S-IB
Wolin Zachodni

3860 Q 2151.84 1708.16 44.3

S-IC
Karsibór

900 Q 0.00 900.00 100.0

S-ID
Zalew Szczeciński

0 0.00 0.00
wody powierzchniowe -  brak zasobów 

dostępnych do zagospodarowania

S-IIA
Dolina rzeki Odry od 

Widuchowej po Szczecin 
Zdroje

16243.2 Q+Cr 12649.44 3593.76 22.1

S-IIB
Międzyodrze Szczecina  - 

j. Dąbie
1797.2 Q 27.40 1769.80 98.5

S-IIIA / I 5200 Q 3468.64 1731.36 33.3
S-IIIA / II 720 Q 470.00 250.00 34.7
S-IIIA / III 21760 Q 2245.08 19514.92 89.7
S-IIIA / IV 1340 Q 1200.00 140.00 10.4
S-IIIA / V 2120 Q 161.06 1958.94 92.4

S-IIIA / VI 0 190.70 0.00 0.0

brak zasobów dostępnych do 
zagospodarowania spowodowany 

zasoleniem wód podziemnych
(zasoby odnawialne 5183.8 m3/d)

S-IIIA 31140 7735.48 23595.22 75.8

Zlewnia bilansowa 
Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin 
i Uznam

59184.4 Q+Cr 32894.15 26480.95 44.4

S-IIIA
Wolin bez części 

zachodniej
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Rys. 4. Stopień aktualnego wykorzystania zasobów wód podziemnych dostępnych do 
zagospodarowania dla poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi 
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7) Cele środowiskowe i stan części wód podziemnych zapisany w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry w odniesieniu do wód podziemnych zlewni 

Mi ędzyodrze - Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam 

W granicach opracowania znajduje się 5 jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) o numerach: 1 – PLGW67001, 2 – PLGW67002, 4 – PLGW69004, 5 - PLGW68005 

i 25 – PLGW690025. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, który został 

zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 

451) dla JCWPd nr 1 określono słaby stan ilościowy i chemiczny. Główną przyczyną 

nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego przez JCWPd 1 na wyspie Uznam 

był nadmierny pobór wód podziemnych. Długotrwała intensywna eksploatacja wód 

podziemnych, przekraczająca dostępne zasoby doprowadziła do obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych, a w przypadku rejonu Świnoujścia do zmiany kierunku krążenia wód 

podziemnych co stało się przyczyną ascenzji i ingresji wód słonych. Celem środowiskowym 

dla tej JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. 

Stan pozostałych części wód podziemnych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry został sklasyfikowany jako dobry.  

JCWPd, które zaklasyfikowano do dobrego stanu ilościowego i chemicznego znajdują 

się w rejestrze obszarów chronionych – w wykazie jednolitych części wód podziemnych 

przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia. Poza utrzymaniem dobrego stanu ilościowego i chemicznego JCWPd wyznaczono 

dla nich dodatkowe, bardziej rygorystyczne cele środowiskowe, mianowicie jakość wody do 

spożycia dla obszarów chronionych JCWPd nie powinna ulegać pogorszeniu. 

8) Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Międzyodrze – 

Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam 

Analizy przeprowadzone na potrzeby opracowania warunków korzystania z wód 

omawianej zlewni dążyły do określenia wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z 

wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam w celu osiągnięcia 

bądź utrzymania dobrego stanu tych wód. 

Nie wszystkie wnioski jakie wynikają z przeprowadzonych analiz mogą zostać 

wpisane do treści rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam z uwagi na obwarowania 

legislacyjne. Ponadto większość wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód 
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zapisano w rozporządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Poniżej zostaną zestawione działania, które prowadzą do poprawy bądź utrzymania 

stanu wód. Niektóre z tych wniosków będą mogły stanowić zapisy rozporządzenia w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński – wyspy 

Wolin i Uznam (odrębny dokument). 

Wymagania w zakresie stanu wód 

Nie wnosi się dodatkowych wymagań w zakresie stanu wód, poza tymi zapisanymi w 

rozporządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (§ 5.2.). 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Na obszarze zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam 

obowiązują priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych według hierarchii identycznej jak w 

warunkach korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.  

1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe; 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych;  

4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

5) na potrzeby przemysłu; 

6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 

7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych; 

8) na potrzeby energetyki wodnej; 

9) na potrzeby transportu wodnego; 

10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 

Z zastrzeżeniem, że korzystanie z wód na potrzeby energetyki wodnej i transportu 

wodnego (poz. 8 i 9) powinny być zaspokajane wyłącznie z zasobów wód powierzchniowych. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Analiza stanu użytkowania i zagospodarowania obszaru zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam została przeprowadzona z uwzględnieniem podziału na 

rejony i podrejony wodnogospodarcze. Przeanalizowane zostały zarówno warunki istniejące 

ze wskazaniem możliwych zmian oddziaływań i ich wpływu na stan zasobów wodnych, jak 
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również działania planowane, które mogą mieć wpływ na stan zasobów wodnych. 

W wyniku analizy dokumentów planistycznych nie stwierdzono występowania 

obszarów, innych niż wskazanych w warunkach dla regionu wodnego, na terenie których 

należy się spodziewać nasilenia presji skutkujących nieosiągnięciem celów środowiskowych 

dla wód podziemnych zlewni zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry. 

W związku z powyższym wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód 

zapisane w rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego należy stosować łącznie z zapisami 

rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – 

Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam. 

Ograniczenia w zakresie poboru wód podziemnych 

Poniżej podaje się ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Międzyodrze - Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, niezbędne do realizacji celów środowiskowych 

zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry: 

1) w celu zachowania równowagi między zasilaniem a poborem wód konieczne jest 

ograniczenie poboru wód podziemnych z ujęć komunalnych zlokalizowanych w 

Świnoujściu - rejon S-IA z zastosowaniem wytycznych określonych w dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych przedmiotowego rejonu. W ramach 

dostępnych do zagospodarowania w rejonie S-IA zasobów wód podziemnych ustala 

się dopuszczalne wydajności komunalnych ujęć wód podziemnych: 

- ujęcie komunalne Zachód „Granica” w Świnoujściu (IKO 2310001) - 2796 

m3/d, 

- ujęcie komunalne Południe „Wydrzany” w Świnoujściu (IKO 2310002) – 

2100 m3/d, 

2) pozostała rezerwa wynosząca dla rejonu S-IA 348 m3/d może być rozdysponowana 

pomiędzy pozostałe ujęcia z uwzględnieniem priorytetów obowiązujących w 

regionie wodnym, 

Dla pozostałych rejonów i podrejonów wodnogospodarczych Zlewni Międzyodrze – 

Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, nie wskazuje się konieczności formułowania 

dodatkowych, innych niż dla regionu wodnego ograniczeń w zakresie poborów wód 

podziemnych. 
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Ograniczenia w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych 

Ograniczenia w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych oraz warunków 

poboru wód podziemnych w rejonach S-IA, S-IB, S-IC i S-IIIA zostały umieszczenie w 

warunkach dla Regionu. Dla pozostałych rejonów i podrejonów w projekcie rozporządzenia 

nie wprowadzono ograniczeń związanych z wykonywaniem nowych urządzeń wodnych.  

Ograniczenia w zakresie korzystania z istniejących urządzeń wodnych 

Wielkość pozwoleń wodnoprawnych w rejonie S-IA winna być bezwzględnie 

dostosowana do wielkości zasobów dyspozycyjnych. Po wprowadzeniu działań 

przewidzianych w Programie wodno – środowiskowym kraju tj. po doprowadzeniu wody 

spoza tego rejonu wodnogospodarczego pobór rzeczywisty wód podziemnych również 

powinien zostać ograniczony do wielkości odpowiadającej zasobom dyspozycyjnym, zgodnie 

z zaleceniami dokumentacji zasobowej i ograniczeniami obowiązującymi w zlewni 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam. 

Z uwagi na niedobór wód podziemnych dla celów pitnych i socjalno-bytowych nie 

przewiduje się możliwości korzystania z wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na wyspie 

Uznam do nawodnień wód i gruntów. 

Dla ujęć wykazujących wysokie rozbieżności, pomiędzy zużyciem wód a 

zapotrzebowaniem wyrażonym wielkością pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

podziemnych w rejonach S-IIA i S-IIIA, pozwolenia te winny być zweryfikowane i 

dostosowane do uzasadnionego zapotrzebowania.  

Dostosowanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód do 

wymogów Warunków, tj. ograniczenie dopuszczalnego poboru wód do wielkości 

nieprzekraczającej zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w 

poszczególnych rejonach i podrejonach wodnogospodarczych, powinno być przeprowadzone 

podczas najbliższego postępowania administracyjnego w sprawie wydania nowego 

pozwolenia wodnoprawnego oraz w ramach przeglądu pozwoleń prowadzonego przez organy 

właściwe do ich wydania, w oparciu o dotychczasowy pobór bądź uzasadnione 

zapotrzebowanie wynikające m.in. z perspektywicznego rozwoju turystycznego danego 

rejonu, planowaną rozbudową zakładu przemysłowego bądź awaryjnego charakteru tych ujęć. 

Istotnym z punktu widzenia niniejszego opracowania jest wprowadzenie obowiązku 

wykazania spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam przez 

użytkowników wód podziemnych podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. 
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9) Podsumowanie 

Wykonanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – 

wyspy Wolin i Uznam w odniesieniu do wód podziemnych obejmowało m.in.: analizę 

dokumentów planistycznych, dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby 

dyspozycyjne wód podziemnych oraz innych opracowań określających zasoby wód 

podziemnych możliwe do zagospodarowania, wykonanie aplikacji komputerowej 

umożliwiającej przeprowadzenie bilansu wodnogospodarczego, określenie wpływu aktualnego 

i planowanego korzystania z zasobów wód podziemnych zlewni. 

Wykonane ilościowe analizy bilansowe pozwalają na wniosek, że podstawowym 

ograniczeniem użytkowania zasobów wód podziemnych zlewni Międzyodrze – Zalew 

Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, w celu realizacji celów środowiskowych zapisanych 

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, powinno być prowadzenie 

poboru wód w sposób nieprzekraczający zasobów dostępnych do zagospodarowania w 

rejonach S-IB, S-IC i S-IIIA i jego podrejonach, a w przypadku rejonu S-IA ograniczenie 

poboru wód (rzeczywistego i dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi) do wielkości 

zasobów dyspozycyjnych. Działania te, zmierzające do poprawy bilansu wodnego, wpłyną co 

najmniej na utrzymanie dobrego stanu wód i z dużym prawdopodobieństwem na jego poprawę 

w rejonie S-IA. Bowiem nadmierna eksploatacja wód przekraczająca dostępne do 

zagospodarowania zasoby wód podziemnych może przyczynić się do obniżenia zwierciadła 

wód podziemnych i w efekcie do zubożenia zasobów tych wód oraz pogorszenia ich jakości, 

np. wskutek zasolenia. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych rejonów S-IA, S-IB i S-IC i S-III/A i 

podrejonów: S-IIIA/I, S-IIIA/II, S-IIIA/IV zostały zapisane w rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2014 z dnia 3.06.2014 w 

sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego. Uszczegółowienie ww. zapisów dla rejonu S-IA, w nawiązaniu do ustaleń 

Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru 

bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej części wyspy 

Wolin (2012 r.), wynika z bardzo wysokiego rozdysponowania zasobów wód pozwoleniami 

wodnoprawnymi na pobór wód podziemnych oraz z nadmiernego ich rozbioru. 

Pobór wód podziemnych z rejonu S-IA wynosił w 2014 r. roku 7092,4 m3/d 

przekraczając o 35% dostępne do zagospodarowania zasoby tego obszaru. Największą rolę w 

strukturze poboru wód odgrywała praca ujęć komunalnych w Świnoujściu „Wydrzany” i 

„Granica”. Sumaryczny pobór wód podziemnych z ww. ujęć stanowi 98,7 % całkowitego 
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poboru rejestrowanego w rejonie S-IA. Z uwagi na zaistniały deficyt wód podziemnych dla 

celów pitnych i socjalno-bytowych wprowadzono zakaz korzystania z wód podziemnych z 

ujęć zlokalizowanych na wyspie Uznam do nawodnień upraw i gruntów. 

Efektem ekologicznym zastosowanych w rejonie S-IA ograniczeń będzie zmniejszenie 

zdepresjonowania zwierciadła wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych na 

skutek ograniczenia poboru wód podziemnych oraz uzyskanie równowagi między zasilaniem 

a poborem. Efekty wprowadzonych ograniczeń powinny podlegać ocenie w ramach 

monitoringu środowiska po ich wdrożeniu. 

Z uwagi na wysoki stopień rozdysponowania zasobów wód podziemnych 

pozwoleniami wodnoprawnymi w rejonie S-IIA i podrejonie S-IIIA/IV oraz przewidywane 

znaczące zmiany stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych z związku z uruchomieniem 

projektowanych ujęć komunalnych w podrejonie S-IIIA/III dla oceny wprowadzonych działań 

i ograniczeń w zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam oraz 

kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych proponuje się przeprowadzanie aktualizacji 

bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych dla wydzielonych rejonów 

wodnogospodarczych po uruchomieniu nowych ujęć wód podziemnych na wyspie Wolin 

(podrejon S-IIIA/III) lub przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby 

dyspozycyjne w rejonie S-IIA. Ponadto w rejonie S-III A znajduje się GZWP nr 102 dla 

którego w 2000 r. została wykonana Dokumentacja warunków hydrogeologicznych dla 

ustalenia ochrony zbiornika Wyspy Wolin – GZWP nr 102. Wyznaczony obszar ochronny nie 

został ustanowiony. Obecnie jest w trakcie opracowywania aktualizacja ww. dokumentacji dla 

GZWP nr 102, jeżeli zakończy się ona ustanowieniem obszaru ochronnego dla GZWP nr 102 

należy liczyć się z możliwością ograniczeń korzystania z wód w obszarze GZWP i w jego 

obszarze ochronnym. 

Wykonanie bilansu powinno być również poprzedzone aktualizacją i weryfikacją 

pozwoleń wodnoprawnych oraz weryfikacją rzeczywistego poboru wód podziemnych  

z uwzględnieniem pracy ujęć o poborze < 5m3/d, w tym na potrzeby zwykłego korzystania  

z wód. 

Na podstawie analizy powyższych danych oraz wyników bilansu wodnogospodarczego 

sformułowano szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety w zaspokajaniu 

potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu z zasobów wód podziemnych zlewni 

Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam, które stały się podstawą 

opracowania projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński 

– wyspy Wolin i Uznam w formie aktu prawa miejscowego. 


