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Ja ko zna czą ce od dzia ły wa nia na ja kość wód Dol ne -
go Ślą ska uzna no zrzu ty z punk to wych źró deł za nie -
czysz czeń, po bo ry wód po wierzch nio wych i pod ziem -
nych oraz spły wy po wierzch nio we.

Punk to we źró dła za nie czysz czeń
W 2010 r. RZGW we Wro cła wiu prze pro wa dzi ło we -

ry fi ka cję punk to wych źró deł na ob sza rze swo je go dzia -
ła nia. We ry fi ka cja obej mo wa ła punk to we źró dła za nie -
czysz czeń – zrzu ty ście ków ko mu nal nych,  prze my sło -
wych, chłod ni czych oraz z obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej – od pro wa dza ją ce bez po śred nio do od bior ni ka
ście ki w ilo ści po wy żej 50 m3/d. 1

Na te re nie Dol ne go Ślą ska zi den ty fi ko wa no 249
zrzu tów ście ków o róż nym po cho dze niu. W ta be li 2.1
za miesz czo no szcze gó ło we da ne do ty czą ce zrzu tów
ście ków zlo ka li zo wa nych na te re nie wo je wódz twa dol -
no ślą skie go, z uwzględ nie niem źró dła po cho dze nia.

Ana li za da nych o ilo ściach i ro dza jach od pro wa dza -
nych ście ków wy ka zu je, że w la tach 1992-2004 mia ło
miej sce znacz ne zmniej sze nie ilo ści ście ków prze my -

sło wych i ko mu nal nych wy ma ga ją cych oczysz cza nia:
z 295,6 hm3 w 1992 r. do 154,4 hm3 w 2004 r., tj.
o 43,6%. Od ro ku 2004 ilo ści te utrzy mu ją się na zbli -
żo nym po zio mie.

Wo dy, ja ko dru gi z ko lei kom po nent śro do wi ska nie -
zbęd ny do ży cia oraz pra wi dło we go funk cjo no wa nia
go spo dar ki, od wie lu lat pod da wa ne są szcze gó ło wym
ba da niom. Ma to na ce lu iden ty fi ka cję wszyst kich dzia -
ła ją cych na wo dy pre sji oraz okre śle nie sta nu wód.

Dzia ła nia te, w po łą cze niu z od po wied ni mi pro gra ma mi
na praw czy mi, ma ją do pro wa dzić do osią gnię cia
w 2015 r. – zgod nie z za pi sa mi usta na wia ją cej ra my
wspól no to we go dzia ła nia w dzie dzi nie po li ty ki wod nej
Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej – do bre go sta nu wód.

1 Wo je wódz two dol no ślą skie le ży w ob sza rze trzech do rze czy (Od ry, Ła by, Du na ju) w gra ni cach na stę pu ją cych re gio nów wod nych: ob -
szar do rze cza Od ry: re gion wod ny Środ ko wej Od ry, ob szar do rze cza Ła by: re gion wod ny Ize ry, re gion wod ny Ła by i Ostroż ni cy (Upa),
re gion wod ny Me tu je, re gion wod ny Or li cy oraz ob szar do rze cza Du na ju: re gion wod ny Mo ra wy. 98,8% po wierzch ni wo je wódz twa dol -
no ślą skie go znaj du je się w re gio nie wod nym Środ ko wej Od ry. Ca łe te ry to rium wo je wódz twa dol no ślą skie go znaj du je się w za rzą dzie
Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu.

Tabela 2.1. Zestawienie zrzutów ścieków na terenie województwa dolnośląskiego w rozbiciu na źródło pochodzenia
(źródło: RZGW Wrocław)

Wy kres 2.1. Ście ki wy ma ga ją ce oczysz cza nia od pro wa -
dzo ne do wód lub do zie mi w wo je wódz twie dol -
no ślą skim w la tach 1992-2012 (źró dło: GUS)
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ków. Oczysz cza nie me cha nicz ne i pro ste oczysz cza nie
bio lo gicz ne za stę po wa no stop nio wo przez pro ce sy
oczysz cza nia ście ków z pod wyż szo nym usu wa niem
związ ków bio gen nych. W efek cie co raz bar dziej sku -
tecz nej pra cy oczysz czal ni ście ków na stą pił znacz ny
spa dek  wiel ko ści ła dun ków za nie czysz czeń wpro wa -
dza nych do wód, wi docz ny szcze gól nie w od nie sie niu
do wskaź ni ka BZT5. 

W ska li wo je wódz twa ła dun ki za nie czysz czeń nie są
od pro wa dza ne rów no mier nie. Naj więk sze ilo ścio wo ła -
dun ki od pro wa dza ne są z te re nu miast na pra wach po -
wia tu (w tym naj wię cej z Wro cła wia) oraz po wia tów sil -
nie zur ba ni zo wa nych, o znacz nym udzia le prze my słu:
świd nic kie go (ze wzglę du na lo ka li za cje oczysz czal ni
prze ję ta jest część ła dun ku z po wia tu wał brzy skie go),
dzier żo niow skie go, lu biń skie go i kłodz kie go. Po wia ty te
cha rak te ry zu ją się rów nież naj wyż szym wskaź ni kiem
lud no ści od pro wa dza ją cej ście ki do oczysz czal ni.

Po mi mo, że na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
no tu je się cią gły wzrost licz by lud no ści ob słu gi wa nej
przez oczysz czal nie ście ków ko mu nal nych, na dal po -
waż nym za gro że niem dla ja ko ści wód po wierzch nio -
wych są ście ki od pro wa dza ne bez na le ży te go oczysz -
cza nia. 

Wie le miej sco wo ści wy po sa żo nych jest tyl ko w sys -
te my wo do cią go we, a brak jest sie ci ka na li za cyj nych.
W 2012 r. dłu gość sie ci wo do cią go wej na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go wy no si ła 14,7 tys. km, na to -
miast dłu gość sie ci ka na li za cyj nej tyl ko 9,3 tys. km.

Z ro ku na rok ob ser wu je się po pra wę sy tu acji w za -
kre sie roz wo ju in fra struk tu ry ko mu nal nej na wsi, jed -
nak że dys pro por cje po mię dzy mia stem i wsią są na dal

zna czą ce. W 2012 r. z oczysz czal ni ko rzy sta ło po nad
dwa mi lio ny miesz kań ców wo je wódz twa, z cze go po -
nad 95% miesz kań ców miast, ale tyl ko nie co po nad
34% miesz kań ców wsi. Pod wzglę dem licz by lud no ści
wiej skiej ko rzy sta ją cej z oczysz czal ni ście ków wo je -
wódz two dol no ślą skie zaj mu je 6. miej sce w kra ju.

Wraz ze zmia na mi w ilo ści wy twa rza nych i od pro -
wa dza nych ście ków ob ser wu je się zmia ny w ilo ści
i struktu rze oczysz czal ni ście ków ko mu nal nych. Przy
wzro ście łącz nej licz by oczysz czal ni ko mu nal nych wy -
stą pił jed no cze sny spa dek ilo ści oczysz czal ni me cha -
nicz nych na ko rzyść oczysz czal ni bio lo gicz nych i z pod -
wyż szo nym usu wa niem bio ge nów.

Wy kres 2.2. Zmia ny ła dun ków w ście kach od pro wa dza -
nych do wód lub zie mi w wo je wódz twie dol no ślą -
skim w la tach 2000-2011 (źró dło: GUS)

Ry su nek 2.1. Ła dun ki za nie czysz czeń od pro wa dza nych z te -
re nu po wia tów wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2011 r.
(opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS)
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ków, w tym: 224 oczysz czal nie ko mu nal ne o łącz nej do -
bo wej prze pu sto wo ści 840,6 tys. m3/d oraz 79 oczysz -
czal ni prze my sło wych o łącz nej do bo wej prze pu sto wo -
ści  658,9 tys. m3/d. W gru pie oczysz czal ni ście ków ko -
mu nal nych 4 z nich to oczysz czal nie me cha nicz ne, 152
– bio lo gicz ne, a 68 – bio lo gicz ne z pod wyż szo nym usu -
wa niem bio ge nów.

Po bór wód po wierzch nio wych i pod ziem nych
Po bór wo dy ogó łem w re gio nie wod nym wy no sił

w 2011 r. 121,56 hm3/rok, w tym na ce le uży tecz no ści
pu blicz nej 39,11 hm3/rok (32,18%), a na po trze by
prze my słu 82,45 hm3/rok (67,82%). 

Naj więk szy mi po bo ra mi do ce lów uży tecz no ści pu -
blicz nej cha rak te ry zu ją się:

§ Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji
„WODNIK” Sp. z o.o. w Je le niej Gó rze – uję cie So -
snów ka oraz Gra ba rów 6 442,83 tys. m3/rok, 
§ Wał brzy skie Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na -
li za cji Sp. z o.o. w Wał brzy chu – 2 068,99 tys. m3/rok
(zlew nia Bo bru),
§ Le gnic kie Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li -
za cji S.A. w Le gni cy, po bie ra ją ce wo dę w ilo ści
8 336,79 tys. m3/rok (zlew nia Ka cza wy),
§ Miej skie Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li -
za cji we Wro cła wiu – 4 777,13 tys. m3/rok (uję cie
wo dy Świąt ni ki – Bie rza ny) (zlew nia Ny sy Kłodz kiej).
Roz pa tru jąc na to miast po bo ry wód po wierzch nio -

wych do ce lów prze my sło wych, to naj więk szy mi użyt -
kow ni ka mi są:

§ PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A.
w Nie do wie – 22 456,2 tys. m3/rok (zlew nia Ny sy
Łu życ kiej),
§ Ener ge ty ka Sp. z o.o. w Gło go wie – 7 019,66
tys.m3/rok, 
§ PCC ROKITA S.A. w Brze gu Dol nym – 5 594,09
tys. m3/rok (bez po śred nia zlew nia Od ry).
Po bór wód pod ziem nych w ca łym re gio nie wod nym

wy no sił w 2011 r. 194,94 mln m3/rok, w tym na ce le
uży tecz no ści pu blicz nej 174,78 mln m3/rok (89,66%),
na po trze by prze my słu 18,48 mln m3/rok (9,48%) i na
rol nic two 1,67 mln m3/rok (0,86%). 

Po bo ra mi więk szy mi od 2 mln m3/rok do ce lów uży -
tecz no ści pu blicz nej cha rak te ry zu ją się:

§ Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji
„NYSA” Sp. z o.o. w Zgo rzel cu – 2,2 mln m3/rok
(zlew nia Ny sy Łu życ kiej),
§ Wał brzy skie Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na -
li za cji Sp. z o.o. w Wał brzy chu w ilo ści 4,9 mln m3/rok
(zlew nia Bo bru),
§ Świd nic kie Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na -
li za cji Sp. z o.o. w Świd ni cy – 4,5 mln m3/rok (zlew -
nia By strzy cy).

Wy kres 2.3. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych
i przemysłowych wg typów na terenie województwa
dolnośląskiego w latach 1991-2012 (źródło: GUS)

Wy kres 2.4. Po bór i zu ży cie wo dy na po trze by pro duk cyj ne, rol nic twa i le śnic twa oraz na eks plo ata cję sie ci wo do cią go -
wej w wo je wódz twie dol no ślą skim w la tach 1980–2011 (źró dło: GUS)
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do ce lów prze my sło wych oraz rol ni czych. Naj więk szy -
mi użyt kow ni ka mi są:

§ Przed się bior stwo Pro duk cji Ogrod ni czej Siech ni -
ce Sp. z o.o. w Siech ni cach – 858,82 tys. m3/rok
(zlew nia Ny sy Kłodz kiej),
§ Ener ge ty ka Sp. z o.o. w Lu bi nie – 2 160,12  tys.
m3/rok (bez po śred nia zlew nia Od ry).
W la tach 1980-2000 ob ser wo wa no spa dek ilo ści

po bie ra nej i zu ży wa nej wo dy na po trze by prze my słu.
Naj niż szą ilość zu ży tej wo dy za re je stro wa no w 2000 r.
i od te go cza su jej ilość nie znacz nie wzro sła. 

Od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych wy stę pu je ten -
den cja spad ko wa za rów no ilo ści wo dy po bra nej, jak
i zu ży tej na ce le eks plo ata cji sie ci wo do cią go wej. Ilość
wo dy zu ży tej w 2011 r. na po trze by lud no ści w po rów -
na niu do 2000 r. by ła niż sza o ok. 14%. Zmniej sze nie
po bo ru wo dy na ce le ko mu nal ne wy ni ka przede
wszyst kim z ogra ni cze nia strat w dys try bu cji wo dy, in -
sta lo wa nia wo do mie rzy oraz wzro stu cen wo dy dla go -
spo darstw do mo wych, co skła nia od bior ców do jej
oszczę dza nia.

Z ko lei po bór i zu ży cie wo dy na ce le na wod nień
w rol nic twie i le śnic twie wzra sta z ro ku na rok i w po -
rów na niu do 2000 r. zwięk szy ło się o ok. 16%.

Zu ży cie wo dy na po szcze gól ne ce le jest zróż ni co wa -
ne na ob sza rze wo je wódz twa. Zu ży cie na ce le wo do cią -
go we zwią za ne jest z licz bą lud no ści i ze stop niem zwo -
do cią go wa nia da ne go po wia tu. Naj więk sze ilo ści wo dy
na ce le prze my sło we zu ży wa ne są we Wro cła wiu

i w po wia tach z du ży mi za kła da mi wy do byw czy mi: lu -
biń skim i zgo rze lec kim. W du żej czę ści po wia tów wo da
na ce le rol ni cze nie jest w ogó le uży wa na. Na to miast
naj bar dziej skon cen tro wa ny po bór wód na te ce le ma
miej sce w po wia tach mi lic kim oraz trzeb nic kim i zwią -
za ny jest z pro wa dzo ną tam go spo dar ką ry bac ką. 

Spły wy po wierzch nio we
Rol nic two, a przede wszyst kim złe go spo da ro wa nie

na wo za mi, jest istot nym źró dłem za nie czysz czeń wo dy.
Spły wy po wierzch nio we z użyt ków rol nych są źró dłem
sub stan cji bio gen nych, głów nie związ ków fos fo ru i azo -
tu, po wo du ją cych eu tro fi za cję wód po wierzch nio wych. 

Zu ży cie na wo zów mi ne ral nych NPK (azo to wych – N,
fos fo ro wych – P2O 5, po ta so wych – K2 O) w prze li cze niu
na czy sty skład nik w ro ku go spo dar czym 2010/2011 r.
w wo je wódz twie dol no ślą skim wy nio sło 159,8 kg.
Przy chód azo tu z na wo że nia, ma te ria łu siew ne go, wią -
za nia sym bio tycz ne go i opa du z at mos fe ry wy no sił
132,1 kg na ha użyt ków rol nych, a roz chód 81,6 kg/ha.
W po rów na niu z ro kiem go spo dar czym 2004/2005 zu -
ży cie na wo zów mi ne ral nych wzro sło o 61,8%. 

Zu ży cie na wo zów wap nio wych wy ka zu je ten den cję
ma le ją cą od ro ku go spo dar cze go 2004/2005 z nie -
znacz ny mi wa ha nia mi od ro ku 2007/2008. W ro ku go -
spo dar czym 2010/2011 r. by ło o 34,6% niż sze niż w ro -
ku go spo dar czym 2004/2005. 

Zu ży cie obor ni ka na 1 ha użyt ków rol nych w la tach
2004-2011 ule ga ło nie znacz nym wa ha niom. W ro ku
go spo dar czym 2010/2011 wy nio sło 16,2 kg/ha.

Ry su nek 2.2. Zużycie wo dy w po wia tach wo je wódz twa
dol no ślą skie go w 2011 r. (opra co wa nie wła sne na
pod sta wie da nych GUS)
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Źró dłem da nych o ja ko ści śro do wi ska jest sys tem
Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska (PMŚ), w ra -
mach któ re go re ali zo wa ne są ba da nia i oce ny ja ko ści
wód po wierzch nio wych i pod ziem nych (art. 155a ust. 2
usta wy z dnia 18 lip ca 2001 r. – Pra wo wod ne (Dz.U.
2012.145)). 

Ce lem wy ko ny wa nia ba dań jest stwo rze nie pod staw
do po dej mo wa nia dzia łań na rzecz po pra wy sta nu wód
i ich ochro ny przed za nie czysz cze niem, w tym ochro ny
przed eu tro fi za cją po wo do wa ną wpły wem sek to ra by to -
wo -ko mu nal ne go i rol nic twa oraz ochro ny przed za nie -
czysz cze nia mi prze my sło wy mi, w tym za so le niem
i sub stan cja mi szcze gól nie szko dli wy mi dla śro do wi ska
wod ne go.

Wo dy po wierzch nio we

Cha rak te ry sty ka sie ci mo ni to rin gu wód po -
wierzch nio wych

Pod sta wo wym ele men tem w go spo da ro wa niu wo -
da mi jest jed no li ta część wód (JCW). Pra wo wod ne
dzie li JCW na jed no li te czę ści wód po wierzch nio wych
(JCWP) i jed no li te czę ści wód pod ziem nych (JCWPd).

Jed no li tą czę ścią wód po wierzch nio wych jest od -
dziel ny i zna czą cy ele ment wód po wierzch nio wych, ta ki
jak: je zio ro lub in ny na tu ral ny zbior nik wod ny, sztucz ny
zbior nik wod ny, stru ga, stru mień, po tok, rze ka, ka nał
lub ich czę ści, a tak że frag ment mor skich wód we -
wnętrz nych, przej ścio wych lub przy brzeż nych.

Jed no li te czę ści wód dzie li my na na tu ral ne oraz sil nie
zmie nio ne, któ rych to cha rak ter zo stał w znacz nym stop -
niu zmie nio ny w na stęp stwie fi zycz nych prze obra żeń,
bę dą cych wy ni kiem dzia łal no ści czło wie ka, lub sztucz ne,
po wsta łe w wy ni ku dzia łal no ści czło wie ka. Ww. po dział
znaj du je swo je od zwier cie dle nie w kla sy fi ka cji ja ko ści
wód – dla na tu ral nych jed no li tych czę ści wód okre śla się
ich stan eko lo gicz ny, pod czas gdy dla sil nie zmie nio -
nych i sztucz nych – po ten cjał eko lo gicz ny.

Na cie kach wo je wódz twa dol no ślą skie go, wg da -
nych RZGW we Wro cła wiu, wy zna czo no 426 jed no li -
tych czę ści wód po wierzch nio wych, z cze go:

§ 217 JCWP nada no sta tus na tu ral nych,
§ 203 JCWP – sil nie zmie nio nych,
§ 6 – sztucz nych.
Na pod sta wie ana li zy do tych cza so wych wy ni ków

ba dań oraz cha rak te ry styk po szcze gól nych JCWP (typ
abio tycz ny, ry zy ko nie osią gnię cia ce lów Ra mo wej Dy -
rek ty wy Wod nej, ana li za pre sji, lo ka li za cja na ob sza rze
chro nio nym, spo sób wy ko rzy sta nia) za pla no wa no w la -
tach 2010-2012 na te re nie Dol ne go Ślą ska ba da nia
w 161 JCWP, z cze go:

§ 62 JCWP o sta tu sie na tu ral nych,
§ 99 JCWP – sil nie zmie nio nych lub sztucz nych.
Łącz nie w la tach 2010-2012 prze pro wa dzo no ba da -

nia w 184 punk tach po mia ro wo -kon tro l nych zlo ka li zo -

wa nych na rze kach i zbior ni kach za po ro wych Dol ne go
Ślą ska. W ra mach mo ni to rin gu wód po wierzch nio wych
wo je wódz twa dol no ślą skie go zo sta ły zre ali zo wa ne ba -
da nia wód rzek i zbior ni ków za po ro wych w za kre sie ele -
men tów bio lo gicz nych, fi zy ko che micz nych i che micz -
nych w na stę pu ją cych sie ciach:

§ mo ni to rin gu dia gno stycz ne go (MD),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go w ope ra cyj nych punk -
tach po mia ro wo -kon tro l nych (MO),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód wraż li wych na za -
nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych
w ope ra cyj nych punk tach po mia ro wo -kon tro l nych
(MORO),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód umoż li wia ją ce go
oce nę za gro że nia wód eu tro fi za cją ze źró deł ko mu -
nal nych w ope ra cyj nych punk tach po mia ro wo -kon -
tro l nych (MOEU),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód śród lą do wych bę -
dą cych śro do wi skiem ży cia ryb w wa run kach na tu -
ral nych w ce lo wych punk tach po mia ro wo -kon tro l -
nych (MORY),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód po wierzch nio -
wych wy ko rzy sty wa nych do za opa trze nia lud no ści
w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia w ce lo wych
punk tach po mia ro wo -kon tro l nych (MOPI),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód za kwa li fi ko wa -
nych do ce lów re kre acyj nych, a w szcze gól no ści do
ką pie li w ce lo wych punk tach po mia ro wo -kon tro l -
nych (MORE),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go ze wzglę du na obec -
ność na te re nie(ach) jed no li tej(ych) czę ści wód eko -
sys te mów za leż nych od ja ko ści wód, w tym ob sza -
rów ochro ny sie dlisk i ga tun ków bez po śred nio uza -
leż nio nych od wo dy w ce lo wych punk tach po mia ro -
wo -kon tro l nych (MONA),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go w ce lo wych punk tach
po mia ro wo -kon tro l nych na po trze by in ne niż wska -
za ne po wy żej, w tym w związ ku z zo bo wią za nia mi
wy ni ka ją cy mi z umów mię dzy na ro do wych (MOIN),
§ mo ni to rin gu ba daw cze go (MB).

Mo ni to ring dia gno stycz ny (MD) usta no wio ny zo stał
w punk tach na jed no li tych czę ściach wód po wierzch -
nio wych tak, aby moż li we by ło usta le nie sta nu jed no li -
tych czę ści wód po wierzch nio wych, do ko na nie oce ny
dłu go ter mi no wych zmian sta nu wód po wierzch nio wych
w wa run kach na tu ral nych oraz zmie nio nych pod wpły -
wem czyn ni ków an tro po ge nicz nych oraz za pro jek to wa -
nie przy szłych pro gra mów mo ni to rin gu. W okre sie
2010-2012 w ra mach jed ne go cy klu rocz ne go prze ba -
da ne zo sta ły wszyst kie dia gno stycz ne punk ty po mia ro -
wo -kon tro l ne wód po wierzch nio wych.

Za pla no wa no trzy krot ne ba da nia w ope ra cyj nych
punk tach po mia ro wo -kon tro l nych (MO) w sze ścio let -
nim cy klu wod nym (2010-2015), z cze go przy naj mniej
raz ba da ne by ły w okre sie 2010-2012. Ba da nia za pla no -
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za za gro żo ne nie osią gnię ciem ce lów śro do wi sko wych.
Po nad to ope ra cyj ne punk ty po mia ro wo -kon tro l ne zlo -
ka li zo wa no w tych jed no li tych czę ściach wód po -
wierzch nio wych, dla któ rych wy ni ki mo ni to rin gu dia -
gno stycz ne go wy ka za ły obec ność sub stan cji szcze gól -
nie szko dli wych dla śro do wi ska wod ne go w ilo ści prze -
kra cza ją cej do pusz czal ne stę że nia. 

Punk ty ce lo we mo ni to rin gu ope ra cyj ne go zlo ka li zo -
wa ne zo sta ły w opar ciu o wy ka zy wód prze ka za ne przez
Kra jo wy Za rząd Go spo dar ki Wod nej (KZGW) do Głów -
ne go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska. Ba da nia w ce -
lo wych punk tach mo ni to rin gu ope ra cyj ne go by ły pro -
wa dzo ne z czę sto tli wo ścią od po wied nią dla ce lów, ja -
kim słu ży da ny punkt. 

W przy pad ku wód prze zna czo nych do by to wa nia
ryb w wa run kach na tu ral nych, mo ni to rin giem (MORY)
w ro ku 2010 ob ję te zo sta ły jed no li te czę ści wód za gro -
żo ne nie speł nie niem ce lów śro do wi sko wych, zaś po -
cząw szy od ro ku 2011 je dy nie te JCWP, któ re zo sta ły
wy zna czo ne ja ko ob sza ry ochro ny sie dlisk lub ga tun -
ków, dla któ rych utrzy ma nie lub po pra wa sta nu wód
jest waż nym czyn ni kiem w ich ochro nie lub znaj du ją się
w ob rę bie tych ob sza rów i w któ rych stwier dzo no wy -
stę po wa nie chro nio nych ga tun ków ryb.

Punk ty słu żą ce do oce ny wód prze zna czo nych do
za opa trze nia lud no ści w wo dę do spo ży cia (MOPI) by -
ły ba da ne w każ dym ro ku z czę sto tli wo ścią i w za kre sie
wy ni ka ją cym z licz by za opa try wa nych miesz kań ców.
Ba da nia mi ob ję to te JCWP, z któ rych za opa try wa nych
jest co naj mniej 1000 miesz kań ców (co od po wia da
w przy bli że niu po bo ro wi wo dy na po zio mie 100 m3/d).

W punk tach ce lo wych mo ni to rin gu ope ra cyj ne go
wód za kwa li fi ko wa nych do ce lów re kre acyj nych
(MORE) każ dy punkt ob ję ty był jed nym cy klem rocz -
nym mo ni to rin gu w okre sie trzech lat.

W ra mach mo ni to rin gu ope ra cyj ne go w punk tach
ce lo wych wód wraż li wych na za nie czysz cze nia związ ka -
mi azo tu ze źró deł rol ni czych (MORO) ba da nia by ły pro -
wa dzo ne co ro ku.

Ilość i lo ka li za cja ce lo wych punk tów mo ni to rin gu
ope ra cyj ne go wód za gro żo nych eu tro fi za cją ze źró deł
ko mu nal nych (MOEU) oraz za kres i czę sto tli wość ba -
dań by ły iden tycz ne jak w przy pad ku punk tów mo ni to -
rin gu ope ra cyj ne go w punk tach ope ra cyj nych.

Ce lo we punk ty po mia ro wo -kon tro l ne mo ni to rin gu
ope ra cyj ne go ob sza rów chro nio nych dla eko sys te mów
za leż nych od wód (MONA) zo sta ły wy zna czo ne na pod -
sta wie wy ka zów ob sza rów tych eko sys te mów w punk -
tach mo ni to rin gu ope ra cyj ne go przy za cho wa niu za kre -
su i czę sto tli wo ści ba dań jak dla punk tów mo ni to rin gu
ope ra cyj ne go w punk tach ope ra cyj nych.

Ba da nia ja ko ści wód pro wa dzo ne w sie ci mo ni to rin -
gu ope ra cyj ne go MOIN obej mo wa ły in ne pro gra my ba -
dań, nie uję te w ww. sie ciach. Na te re nie wo je wódz twa
dol no ślą skie go ba da nia te wy ni ka ją z dwu stron nych
po ro zu mień po mię dzy kra ja mi ościen ny mi. Wo je wódz -
two dol no ślą skie, ze wzglę du na swo je po ło że nie, pro -

wa dzi ta ką współ pra cę z Re pu bli ką Fe de ral ną Nie miec
i Re pu bli ką Cze ską. Ba da nia w ww. punk tach pro wa -
dzo ne są co ro ku w za kre sie wy ni ka ją cym ze sto sow -
nych zo bo wią zań mię dzy na ro do wych.

Dla ba daw czych punk tów po mia ro wo -kon tro l nych
(MB) nie prze wi dzia no okre ślo ne go, mi ni mal ne go pro -
gra mu ba dań ani ich czę sto tli wo ści. Pro gram był usta -
la ny każ do ra zo wo osob no, pod ką tem przy czyn, dla
któ rych mo ni to ring ba daw czy zo stał wdro żo ny.

W jed nym punk cie po mia ro wo -kon tro l nym mo ni to -
rin gu ope ra cyj ne go mo że być re ali zo wa nych kil ka pro -
gra mów ba dań wy ni ka ją cych ze zde fi nio wa ne go dla po -
szcze gól nych ce lów za kre su pa ra me trów i czę sto tli wo -
ści ich ozna cza nia.

Szcze gó ło we re gu la cje są za war te w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 15 li sto pa da 2011 r. w spra -
wie form i spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu wód po -
wierzch nio wych i pod ziem nych (Dz.U.2011.258.1550).

Za sa dy prze pro wa dze nia oce ny sta nu jed no li tych
czę ści wód po wierzch nio wych

Uzy ska ne wy ni ki ba dań po zwo li ły na oce nę sta nu
wód i spo rzą dze nie zbior cze go ze sta wie nia ocen sta -
nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go oraz sta nu che micz ne go
jed no li tych czę ści wód na ko niec 2012 r.

W ce lu za pew nie nia od po wied niej ja ko ści ba dań
i ocen przy spo rzą dza niu oce ny do ko na no ana li zy wia -
ry god no ści uzy ska nych wy ni ków ba dań. We ry fi ka cja
po le ga ła głów nie na od rzu ce niu wy ni ków ba dań uzy -
ska nych w cza sie wy jąt ko wych wa run ków hy dro lo gicz -
nych oraz po go do wych, ta kich jak: in ten syw ne opa dy
at mos fe rycz ne, in ten syw ne top nie nie śnie gu, wy so kie
tem pe ra tu ry po wie trza.

Oce nę prze pro wa dzo no na pod sta wie wy tycz nych za -
war tych w roz po rzą dze niu MŚ z dnia 9 li sto pa da 2011 r.
w spra wie spo so bu kla sy fi ka cji sta nu jed no li tych czę ści
wód po wierzch nio wych oraz śro do wi sko wych norm ja -
ko ści dla sub stan cji prio ry te to wych (Dz.U.2011.257.
1545) oraz roz po rzą dze niu MŚ z dnia 9 li sto pa da 2011 r.
w spra wie kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go, po ten cja łu
eko lo gicz ne go i sta nu che micz ne go jed no li tych czę ści
wód po wierzch nio wych (Dz.U.2011.258.1549). Do dat -
ko wo uwzględ nio no za sa dy szcze gó ło wo okre ślo ne
w opra co wa nych przez GIOŚ wy tycz nych. 

Prze pro wa dzo no ko lej no: kla sy fi ka cję po szcze gól -
nych wskaź ni ków za nie czysz cze nia, kla sy fi ka cję ele -
men tów bio lo gicz nych, fi zy ko che micz nych, hy dro mor -
fo lo gicz nych, oce nę sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
oraz oce nę sta nu ba da nych jed no li tych czę ści wód po -
wierzch nio wych. Przy spo rzą dza niu oce ny uwzględ nio -
no rów nież do trzy ma nie do dat ko wych wy ma gań wy ni -
ka ją cych ze spo so bu użyt ko wa nia/cha rak te ru jed no li tej
czę ści wód (dot. JCWP zlo ka li zo wa nych na ob sza rach
chro nio nych).

Przy spo rzą dza niu oce ny uwzględ nio no wy ni ki
wszyst kich ba dań z punk tów po mia ro wo -kon tro l nych
ba da nych w la tach 2010-2012. Zo sta ła za sto so wa na
za sa da tzw. dzie dzi cze nia oce ny. W przy pad ku, gdy
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ostat nie ba da nia w jed no li tej czę ści wód pro wa dzo ne
by ły w ro ku 2010 i/lub 2011 w oce nie za 2012 r. zo sta -
ła uwzględ nio na naj bar dziej ak tu al na oce na. Oce na ta
po zo sta je waż na do mo men tu wy ko na nia ko lej nych ba -
dań w ra mach obec nie re ali zo wa ne go cy klu ba daw cze -
go 2013-2015.

Kla sy fi ka cja ele men tów bio lo gicz nych
W ana li zo wa nym okre sie WIOŚ we Wro cła wiu pro -

wa dził ba da nia na stę pu ją cych ele men tów bio lo gicz nych:
fi to plank to nu, fi to ben to su i ma kro bez krę gow ców ben to -
so wych (w rze kach i zbior ni kach za po ro wych) oraz ma -
kro fi tów (w rzekach). Na po zio mie cen tral nym, w wy -
bra nych punk tach po mia ro wo -kon tro l nych, GIOŚ prze -
pro wa dził ba da nia ich tio fau ny, któ rych wy ni ki rów nież
zo sta ły uwzględ nio ne w oce nie. W jed no li tej czę ści wód
ba da no co naj mniej je den ele ment bio lo gicz ny, któ re go
wy bór za le żał głów nie od ro dza ju pre sji i ty pu JCWP.

Kla sy fi ka cja ele men tów bio lo gicz nych po le ga na
nada niu każ de mu ba da ne mu ele men to wi jed nej z pię ciu
klas ja ko ści wód po wierzch nio wych, przy czym:

§ kla sa I ozna cza stan bar dzo do bry/mak sy mal ny
po ten cjał bio lo gicz ne go wskaź ni ka ja ko ści wód,
§ kla sa II ozna cza stan/po ten cjał do bry bio lo gicz ne -
go wskaź ni ka ja ko ści wód,
§ kla sa III ozna cza stan/po ten cjał umiar ko wa ny bio -
lo gicz ne go wskaź ni ka ja ko ści wód,
§ kla sa IV ozna cza stan/po ten cjał sła by bio lo gicz ne -
go wskaź ni ka ja ko ści wód,
§ kla sa V ozna cza stan/po ten cjał zły bio lo gicz ne go
wskaź ni ka ja ko ści wód.
Oce na wy ni ków kla sy fi ka cji po le ga na po rów na niu

wy ni ków kla sy fi ka cji uzy ska nych dla po szcze gól nych
ele men tów bio lo gicz nych, a o wy ni ku koń co wym de cy -
du je ten ele ment, któ re mu nada no naj mniej ko rzyst ną
kla sę. 

Ry su nek 2.3. Eta py po zy ski wa nia da nych i oce ny sta nu wód po wierzch nio wych zgod nie z Ra mo wą Dy rek ty wą Wod ną
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Do ele men tów fi zy ko che micz nych za li cza się wskaź -
ni ki cha rak te ry zu ją ce:

§ stan fi zycz ny, w tym wa run ki ter micz ne,
§ za so le nie,
§ za kwa sze nie,
§ wa run ki bio gen ne,

a tak że wskaź ni ki z gru py sub stan cji szcze gól nie szko -
dli wych dla śro do wi ska – spe cy ficz ne za nie czysz cze nia
syn te tycz ne i nie syn te tycz ne.

Ele men ty fi zy ko che micz ne są ele men ta mi wspie ra -
ją cy mi ele men ty bio lo gicz ne i ma ją one zna cze nie je dy -
nie wte dy, gdy oce na bio lo gicz na wy ka zu je na bar dzo
do bry lub do bry stan (I lub II kla sa).

Kla sy fi ka cja ele men tów fi zy ko che micz nych po le ga na
przy pi sa niu każ de mu ba da ne mu wskaź ni ko wi od po wied -
niej kla sy ja ko ści wód po wierzch nio wych, przy czym:

§ kla sa I ozna cza stan bar dzo do bry/mak sy mal ny
po ten cjał,
§ kla sa II ozna cza stan do bry/do bry po ten cjał,
§ nie speł nie nie wy mo gów kla sy II ozna cza stan/po -
ten cjał po ni żej do bre go.
Okre śle nia kla sy ja ko ści wód dla każ de go z ba da nych

wskaź ni ków do ko nu je się przez po rów na nie war to ści
śred niej rocz nej (o ile w za łącz ni kach do roz po rzą dze nia
nie okre ślo no ina czej) z war to ścia mi gra nicz ny mi, przy
czym ilość wy ni ków po mia rów przyj mo wa na do ob li -
czeń śred niej rocz nej nie mo że być mniej sza niż 4. O kla -
sy fi ka cji de cy du je ten wskaź nik, któ re mu nada no naj -
mniej ko rzyst ną kla sę. 

Kla sy fi ka cja ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych
Do ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych, rów nież

wspie ra ją cych oce nę bio lo gicz ną, za li cza się re żim hy -
dro lo gicz ny, cią głość cie ku i wa run ki mor fo lo gicz ne.

W przy pad ku kla sy fi ka cji ele men tów hy dro mor fo lo -
gicz nych, przy ję to za sa dę z roz po rzą dze nia „kla sy fi ka cyj -
ne go” z ro ku 2011, że punk to wi zlo ka li zo wa ne mu na jed -
no li tej czę ści wód nie wy zna czo nej na pod sta wie prze glą -
du wa run ków hy dro mor fo lo gicz nych ja ko sztucz nej lub
sil nie zmie nio nej na da je się w za kre sie tych ele men tów
kla sę I, zaś ppk zlo ka li zo wa ne mu na jed no li tej czę ści wód
wy zna czo nej na pod sta wie prze glą du wa run ków hy dro -
mor fo lo gicz nych ja ko sztucz nej lub sil nie zmie nio nej,
nie bę dą cej zbior ni kiem za po ro wym, na da je się:

§ kla sę I – mak sy mal ny po ten cjał eko lo gicz ny –
w przy pad ku ka na łów, strug, stru mie ni, po to ków
i rzek, w któ rych zmia ny hy dro mor fo lo gicz ne do ty -
czą je dy nie za bu rzeń SNQ (wa hań prze pły wów)
spo wo do wa nych pra cą ma łych elek trow ni wod nych
lub dzia ła niem za pór prze ciw po wo dzio wych oraz je -
zior lub in nych na tu ral nych bądź sztucz nych zbior -
ni ków wod nych (z wy łą cze niem zbior ni ków za po ro -
wych), wód przej ścio wych i przy brzeż nych bę dą -
cych dro ga mi wod ny mi,
§ kla sę II – do bry po ten cjał eko lo gicz ny – w przy -
pad ku po zo sta łych sil nie zmie nio nych lub sztucz -
nych czę ści wód.

Nie co ina czej trak to wa ne są zbior ni ki za po ro we.
Oce na ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych jest do ko ny -
wa na w na stę pu ją cy spo sób:

§ kla sa I – mak sy mal ny po ten cjał eko lo gicz ny –
wów czas, gdy za pew nio na jest moż li wość przej ścia
dla or ga ni zmów wod nych, czy li ist nie nie droż nej
prze pław ki dla ryb,
§ kla sa II – do bry po ten cjał eko lo gicz ny – nada wa -
na wów czas, gdy ta kie przej ście nie ist nie je.
W przy pad ku jed no li tej czę ści wód bę dą cej zbior ni -

kiem za po ro wym, któ ry nie jest zlo ka li zo wa ny na głów -
nym cią gu szla ku ryb wę drow nych, na da je się I kla sę
po ten cja łu eko lo gicz ne go – mak sy mal ny po ten cjał eko -
lo gicz ny – nie za leż nie od ist nie nia przej ścia dla ryb
bądź je go bra ku.

Kla sy fi ka cja sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
Stan/po ten cjał eko lo gicz ny jed no li tych czę ści wód

okre śla się na pod sta wie wy ni ków oce ny ele men tów
bio lo gicz nych z uwzględ nie niem – ja ko wspie ra ją cej –
kla sy fi ka cji ele men tów fi zy ko che micz nych i hy dro mor -
fo lo gicz nych. 

Kla sy fi ka cja sta nu eko lo gicz ne go po le ga na nada niu
na tu ral nej jed no li tej czę ści wód po wierzch nio wych jed -
nej z pię ciu klas, przy czym:

§ kla sa I ozna cza bar dzo do bry stan eko lo gicz ny,
§ kla sa II ozna cza do bry stan eko lo gicz ny,
§ kla sa III ozna cza umiar ko wa ny stan eko lo gicz ny,
§ kla sa IV ozna cza sła by stan eko lo gicz ny,
§ kla sa V ozna cza zły stan eko lo gicz ny.
Kla sy fi ka cja po ten cja łu eko lo gicz ne go po le ga na

nada niu sil nie zmie nio nej/sztucz nej jed no li tej czę ści
wód po wierzch nio wych jed nej z pię ciu klas, przy czym:

§ kla sa I ozna cza mak sy mal ny po ten cjał eko lo gicz ny,
§ kla sa II ozna cza do bry po ten cjał eko lo gicz ny,
§ kla sa III ozna cza umiar ko wa ny po ten cjał eko lo -
gicz ny,
§ kla sa IV ozna cza sła by po ten cjał eko lo gicz ny,
§ kla sa V ozna cza zły po ten cjał eko lo gicz ny.
W przy pad ku oce ny sta nu jed no li tych czę ści wód

zlo ka li zo wa nych na ob sza rach chro nio nych (prze zna -
czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa trze nia lud -
no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia, prze zna czo -
nych do by to wa nia ryb w wa run kach na tu ral nych, prze -
zna czo nych do ce lów re kre acyj nych, w tym ką pie li sko -
wych, wraż li wych na eu tro fi za cję wy wo ła ną za nie czysz -
cze nia mi po cho dzą cy mi ze źró deł ko mu nal nych oraz
na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze
źró deł rol ni czych) uwzględ nia się do dat ko we wy ma ga -
nia wy ni ka ją ce ze spo so bu użyt ko wa nia/cha rak te ru ob -
sza ru okre ślo ne w od ręb nych prze pi sach.

Je śli w jed no li tej czę ści wód wy stę pu je kil ka ob sza -
rów chro nio nych, wy mo gi mu szą być speł nio ne dla
wszyst kich. 

Bar dzo do bry stan eko lo gicz ny, mak sy mal ny po ten -
cjał eko lo gicz ny lub do bry stan/po ten cjał eko lo gicz ny
jest utrzy ma ny, je że li jed no cze śnie speł nio ne są wy mo -
gi dla wszyst kich ob sza rów chro nio nych. Brak speł nie -
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nia te go wa run ku cho ciaż by dla jed ne go z ob sza rów po -
wo du je zmia nę kla sy fi ka cji i przy pi sa nie JCWP sta -
nu/po ten cja łu umiar ko wa ne go. W przy pad ku sta nu/po -
ten cja łu eko lo gicz ne go oce nio ne go ja ko umiar ko wa ny,
sła by lub zły speł nie nie bądź nie wa run ków okre ślo nych
dla ob sza rów chro nio nych nie ma wpły wu na osta tecz -
ną oce nę da nej JCWP.

Kla sy fi ka cja sta nu che micz ne go
Stan che micz ny jed no li tych czę ści wód po wierzch -

nio wych kla sy fi ku je się na pod sta wie oce ny wy ni ków
ba dań sub stan cji prio ry te to wych i in nych sub stan cji za -
nie czysz cza ją cych. 

Przyj mu je się, że jed no li ta część wód jest w do brym
sta nie che micz nym, je że li dla każ de go punk tu po mia ro -
wo -kon tro l ne go war to ści śred nio rocz ne nie prze kra cza -
ją do pusz czal nych war to ści okre ślo nych dla po szcze -
gól nych ka te go rii wód.

Kla sy fi ka cja sta nu
Stan jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych oce -

nia się, uwzględ nia jąc wy ni ki kla sy fi ka cji sta nu/po ten -
cja łu eko lo gicz ne go i  sta nu che micz ne go jed no li tej czę -
ści wód po wierzch nio wych. Stan jed no li tej czę ści wód
moż na oce nić ja ko do bry lub zły.

W przy pad ku bra ku moż li wo ści do ko na nia kla sy fi -
ka cji sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go, gdy jed no cze śnie
oce na sta nu che micz ne go wska zu je na stan che micz ny
po ni żej do bre go, stan oce nia nej jed no li tej czę ści wód
oce nia się ja ko zły. Z ko lei w przy pad ku bra ku moż li wo -
ści do ko na nia kla sy fi ka cji sta nu che micz ne go, gdy jed -
no cze śnie oce na sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go wska -
zu je na stan/po ten cjał eko lo gicz ny umiar ko wa ny, sła by
lub zły, stan oce nia nej jed no li tej czę ści wód oce nia się
ja ko zły.

Oce na sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch -
nio wych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
za rok 2012

Oce ny sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio -
wych Dol ne go Ślą ska do ko na no wy ko rzy stu jąc wy ni ki
ba dań pro wa dzo nych w la tach 2010-2012. Ba da nia mi
ob ję tych zo sta ło 161 jed no li tych czę ści wód po wierzch -
nio wych, w tym 62 na tu ral ne i 99 sil nie zmie nio nych
bądź sztucz nych. Łącz nie ba da nia zre ali zo wa no w 184

punk tach po mia ro wo -kon tro l nych, zlo ka li zo wa nych
z uwzględ nie niem wszyst kich istot nych ty pów abio tycz -
nych cie ków wy stę pu ją cych na te re nie Dol ne go Ślą ska. 

Wy ko na nie oce ny sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
moż li we by ło dla tych jed no li tych czę ści wód, w któ rych
w cią gu trzy let nie go okre su wy ko na ne zo sta ły ba da nia
przy naj mniej jed ne go wskaź ni ka bio lo gicz ne go.
W punk tach mo ni to rin gu dia gno stycz ne go ba da no
wszyst kie wła ści we dla da ne go ty pu abio tycz ne go ele -
men ty bio lo gicz ne, w punk tach mo ni to rin gu ope ra cyj -
ne go ogra ni czo no się do jed ne go wskaź ni ka (fi to ben tos
lub ma kro bez krę gow ce ben to so we). 

Po raz pierw szy w kla sy fi ka cji ele men tów bio lo gicz -
nych zo sta ły wy ko rzy sta ne wy ni ki ba dań ich tio fau ny.
Ze wszyst kich oce nia nych ele men tów bio lo gicz nych,
skład i li czeb ność zbio ro wisk ryb naj sil niej re agu je na
pre sje zwią za ne z prze kształ ce nia mi mor fo lo gicz ny mi
cie ków. Uży cie do oce ny no we go ele men tu bio lo gicz ne -
go za de cy do wa ło w kil ku przy pad kach o przy po rząd ko -
wa niu JCWP sta nu sła be go lub złe go. Do ty czy ło to
głów nie rzek gór skich i wy żyn nych, na któ rych znaj du -
je się za bu do wa hy dro tech nicz na, głów nie zbior ni ki za -
po ro we, któ rych ist nie nie po wo du je prze rwa nie cią gło -
ści mor fo lo gicz nej rzek, unie moż li wia jąc roz ród ga tun -
kom ryb wę drow nych.

Ana li za stę żeń pa ra me trów cha rak te ry zu ją cych stan
fi zycz ny, wa run ki tle no we, za nie czysz cze nia or ga -
nicz ne, za kwa sze nie oraz wa run ki bio gen ne (ele men -
ty fi zy ko che micz ne z grup 3.1-3.5) wy ka za ła w bli sko
40% ba da nych JCWP prze kro cze nie po zio mu wła ści -
we go dla sta nu do bre go, o czym naj czę ściej de cy do wa -
ły stę że nia związ ków fos fo ru. Ba da nia sub stan cji szcze -
gól nie szko dli wych – spe cy ficz nych za nie czysz czeń
syn te tycz nych i nie syn te tycz nych (ele men ty fi zy ko che -
micz ne z gru py 3.6)  – pro wa dzo ne by ły w punk tach
mo ni to rin gu dia gno stycz ne go oraz nie któ rych punk -
tach mo ni to rin gu ope ra cyj ne go, gdzie ist nia ło praw do -
po do bień stwo ich wy stą pie nia. W żad nym z ba da nych
punk tów ich war to ści nie prze kro czy ły po zio mu wła ści -
we go dla sta nu do bre go.

Ko lej nym ele men tem sta nu eko lo gicz ne go jest oce -
na pa ra me trów hy dro mor fo lo gicz nych, uwzględ nia ją ca
cią głość cie ku (m.in. obec ność droż nych prze pła wek)
i wa run ki mor fo lo gicz ne (ro dzaj pod ło ża w ko ry cie,
struk tu ra stre fy nad brzeż nej, szyb kość prą du, głę bo -

Tabela 2.2. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
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nym na te re nie Dol ne go Ślą ska przy pi sa no I kla sę, na -
to miast sil nie zmie nio nym lub sztucz nym – kla sę I lub
II w za leż no ści od cha rak te ru prze pły wu.

Dla oce ny sta nu che micz ne go w punk tach mo ni to -
rin gu dia gno stycz ne go ozna czo no stę że nia 37 sub stan -
cji prio ry te to wych oraz in nych za nie czysz czeń wy ko na -
nych przez la bo ra to ria WIOŚ z wy ma ga ną czę sto tli wo -
ścią 12 ozna czeń w ro ku. Do dat ko wo w oce nie
uwzględ nio no wy ni ki ba dań 8 sub stan cji prio ry te to -
wych ozna czo nych cen tral nie w ra mach zle ce nia GIOŚ
z czę sto tli wo ścią 4 ra zy w ro ku1. Z uwa gi na to, że po -
szcze gól ne ele men ty oce ny sta nu che micz ne go ozna -
cza ne by ły z róż ną czę sto tli wo ścią, a nie któ re z nich nie
zo sta ły uwzględ nio ne w oce nie ze wzglę du na zbyt wy -
so ką gra ni cę ozna czal no ści, oce na sta nu che micz ne go
cha rak te ry zu je się ni skim po zio mem uf no ści.

Bar dzo do bry stan eko lo gicz ny od no to wa no w 4
jed no li tych czę ściach wód (2,5% ba da nych JCWP). Są
to naj czę ściej wo dy po ło żo ne w wyż szych par tiach Su -
de tów, któ rych zlew nie po zba wio ne są zna czą cych pre -
sji an tro po ge nicz nych: By strzy ca Dusz nic ka od źró dła
do Ka mien ne go Po to ku, Bu dzów ka od źró dła do Jad ko -
wej, Łom ni ca i Je dli ca w gór nym bie gu.

Do bry stan eko lo gicz ny na tu ral nych JCWP oraz do -
bry i po wy żej do bre go po ten cjał eko lo gicz ny sztucz nych
i sil nie zmie nio nych JCWP wy stą pił na 42 JCWP
(26,2%). W tej gru pie rów nież prze wa ża ją rze ki (oraz
zlo ka li zo wa ne na nich zbior ni ki za po ro we) pły ną ce przez
ob sza ry gór skie, jak gór ne od cin ki Ny sy Kłodz kiej i Bia -
łej Lą dec kiej, Or li ca, Mły nów ka, część zlew ni Ka cza wy,
rze ki kar ko no skie – Ka mien na, Ma ła Ka mien na, Wrzo -
sów ka, ale znaj du ją się tu rów nież nie któ re rze ki ty po wo
ni zin ne, gdzie an tro po pre sja jest nie wiel ka lub go spo -
dar ka ście ko wa upo rząd ko wa na: Smor ta wa, Po tok Su li -
stro wic ki, Średz ka Wo da, Je zie rzy ca, Ła cha, Ma ła Ślę za.
Do ty czy to rów nież nie któ rych od cin ków Od ry.

Naj więk szą gru pę sta no wią jed no li te czę ści wód, dla
któ rych okre ślo no umiar ko wa ny stan/po ten cjał eko lo -
gicz ny – 78 JCWP (48,8%). Ob ra zu je to za rów no ska lę
za gro że nia, jak i po ten cjal ne moż li wo ści osią gnię cia do -
bre go sta nu wód. Dla wie lu jed no li tych czę ści wód na
oce nę wpły nął tyl ko je den pa ra metr – naj czę ściej bio lo -
gicz ny (w tym ich tio fau na, któ rej stan naj czę ściej jest
wy ni kiem zmian mor fo lo gicz nych cie ku). 

Sła by stan eko lo gicz ny wy stą pił na 25 ba da nych
JCWP (15,6%). Naj czę ściej sła be mu sta no wi ele men -
tów bio lo gicz nych to wa rzy szy ły rów nież prze kro cze nia
wskaź ni ków fi zy ko che micz nych, głów nie bio ge nów.
Stan ten utrzy mu je się od lat na rze kach, szcze gól nie
mniej szych, bę dą cych od bior ni kiem ście ków ko mu nal -
nych, gdzie od pro wa dza ne ście ki są oczysz czo ne zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, jed nak że ich ła du nek
prze kra cza moż li wo ści sa mo oczysz cza nia się rze ki,
zwłasz cza w okre sach ni skich sta nów wód. Do ty czy to

zwłasz cza ta kich rzek, jak Trzcia na (in fil tra cja z pól iry -
go wa nych m. Wro cła wia), Ślę za, Ka si na (zlew nia ty po -
wo rol ni cza z wie lo ma miej sco wo ścia mi i nie wiel ki mi
mia sta mi), Pi ła wa (aglo me ra cja dzier żo niow ska), Strze -
gom ka z Pełcz ni cą (aglo me ra cja wał brzy ska), Paw łów -
ka (od bie ra ście ki z Hu ty Mie dzi w Le gni cy), Zim ni ca,
a tak że Or la i Pol ski Rów (wiel ko to wa ro wa pro duk cja
rol ni cza na te re nie Wiel ko pol ski).

W żad nej z ba da nych JCWP nie od no to wa no złe go
sta nu eko lo gicz ne go.

Dla 11 JCWP (6,9%) z róż nych po wo dów (naj czę -
ściej był to brak moż li wo ści wy ko na nia ba dań bio lo -
gicz nych) nie by ło moż li we prze pro wa dze nie oce ny sta -
nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go.

Na ob sza rach chro nio nych w oce nie sta nu
uwzględ nio no rów nież speł nie nie do dat ko wych wy ma -
gań okre ślo nych dla tych ob sza rów ze wzglę du na ich
cha rak ter bądź spo sób wy ko rzy sta nia. Je że li punkt
znaj do wał się na te re nie kil ku ob sza rów wy zna czo nych
dla róż nych ce lów, osią gnię cie sta nu do bre go moż li we
jest je dy nie wów czas, gdy speł nio ne zo sta ną wy ma ga -
nia dla wszyst kich ob sza rów. 

W przy pad ku pra wie 71% oce nia nych JCWP nie -
speł nie nie wa run ków okre ślo nych dla ob sza ru/ów
chro nio ne go/ych za de cy do wa ło o kla sy fi ka cji po ni żej
sta nu/po ten cja łu do bre go. Nie do trzy ma nie do dat ko -
wych wa run ków do ty czy ło głów nie ob sza rów wraż li -
wych na eu tro fi za cję wy wo ła ną za nie czysz cze nia mi po -
cho dzą cy mi ze źró deł ko mu nal nych oraz na ra żo nych na
za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych
(61% ba da nych JCWP). W mniej szym stop niu, bo dla
oko ło 40% JCWP, na nie ko rzyst ną kla sy fi ka cję mia ły
wpływ pa ra me try fi zy ko che micz ne, a wśród nich głów -
nie stę że nia związ ków fos fo ru i – w mniej szym stop niu
– azo tu. Z ko lei w przy pad ku jed no li tych czę ści wód
prze zna czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa -
trze nia lud no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia do -
trzy ma nie norm mia ło miej sce aż w 64% JCWP. Stan

Wy kres 2.5. Kla sy fi ka cja sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych wo je -
wódz twa dol no ślą skie go ba da nych w la tach 2010-
2012 (bez uwzględ nie nia do dat ko wych wy ma gań
dla ob sza rów chro nio nych) (źró dło: WIOŚ)

1 W 2011 r. dwie z oznaczanych w ramach tego programu substancji: związki tributylocyny oraz nonylofenol (p-nonylofenol) oznaczane
były ze zbyt wysoką granicą oznaczalności i dla tego roku parametry te nie zostały uwzględnione w ocenie.
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che micz ny zo stał oce nio ny – na pod sta wie obec no ści
sub stan cji prio ry te to wych – tyl ko w punk tach, gdzie
pro wa dzo ny był mo ni to ring dia gno stycz ny, dla te go wy -
ni ki te go ele men tu nie mia ły de cy du ją ce go wpły wu na
osta tecz ną kla sy fi ka cję wód.

Kla sy fi ka cję sta nu jed no li tych czę ści wód wo je wódz -
twa dol no ślą skie go za 2012 r. przed sta wio no w wer sji
ta be la rycz nej (za łącz nik nr 1) oraz gra ficz nej (za łącz nik
nr 2 i 3).

Szcze gó ło wa oce na speł nia nia wy ma gań okre ślo -
nych dla wód w ob sza rach chro nio nych 

Oce na ja ko ści wód po wierzch nio wych wy ko rzy sty -
wa nych do za opa trze nia lud no ści w wo dę prze zna -
czo ną do spo ży cia

W wo je wódz twie dol no ślą skim znaj du je się bar dzo
wie le ujęć wód po wierzch nio wych (po nad 100), o zróż -
ni co wa nym cha rak te rze. Są to m.in. du że uję cia rzecz -
ne, uję cia na zbior ni kach za po ro wych czy też uję cia na
rze kach i po to kach gór skich, z któ rych wo da nie jed no -
krot nie mie sza na jest póź niej z wo dą po cho dzą cą z ujęć
in fil tra cyj nych. 

Zgod nie z za ło że nia mi Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej
oraz usta wy Pra wo wod ne i od po wied nich prze pi sów
wy ko naw czych, mo ni to rin giem na le ży ob jąć te jed no li -
te czę ści wód po wierzch nio wych, któ re do star cza ją
śred nio po wy żej 100 m3/d wo dy prze zna czo nej do
spo ży cia.

W ra mach mo ni to rin gu wód po wierzch nio wych wy -
ko rzy sty wa nych do za opa trze nia lud no ści w wo dę prze -
zna czo ną do spo ży cia, w 2012 r. do ba dań wy ty po wa ne
zo sta ły rze ki i po to ki za opa tru ją ce uję cia wo do cią go we
oraz zbior ni ki za po ro we, z któ rych czer pa na jest wo da
do ce lów ko mu nal nych. Mo ni to rin giem ob ję tych zo sta -
ło 27 punk tów po mia ro wo -kon tro l nych wy zna czo nych
na wo dach po wierzch nio wych za opa tru ją cych tę sa mą
licz bę ujęć wo do cią go wych. 

Oce na wy ni ków mo ni to rin gu wód po wierzch nio -
wych wy ko rzy sty wa nych do za opa trze nia lud no ści
w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia prze pro wa dzo na
zo sta ła na pod sta wie ni żej przed sta wio nych ak tów
praw nych.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 27 li s-
to pa da 2002 r. w spra wie wy ma gań, ja kim po win ny od -
po wia dać wo dy po wierzch nio we wy ko rzy sty wa ne do
za opa trze nia lud no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży -
cia (Dz.U.2002.204.1728) okre śla w Za łącz ni ku nr 1
war to ści gra nicz ne dla po szcze gól nych ka te go rii ja ko -
ści wo dy. W ww. roz po rzą dze niu usta lo ne zo sta ły, w za -
leż no ści od war to ści gra nicz nych wskaź ni ków ja ko ści
wo dy, trzy ka te go rie ja ko ści wo dy, wska zu ją ce na ko -
niecz ność za sto so wa nia stan dar do wych pro ce sów
uzdat nia nia, w ce lu uzy ska nia wo dy prze zna czo nej do
spo ży cia:

§ ka te go ria „A1” ozna cza wo dę wy ma ga ją cą pro ste -
go uzdat nia nia fi zycz ne go,
§ ka te go ria „A2” ozna cza wo dę wy ma ga ją cą ty po -
we go uzdat nia nia fi zycz ne go i che micz ne go,
§ ka te go ria „A3” ozna cza wo dę wy ma ga ją cą wy -
so ko spraw ne go uzdat nia nia fi zycz ne go i che micz -
ne go,
§ „po za ka te go rią A3” ozna cza wo dę po wierzch -
nio wą gor szej ja ko ści niż ja kość okre ślo na dla ka -
te go rii A3.
Jed no cze śnie roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska

z dnia 9 li sto pa da 2011 r. w spra wie spo so bu kla sy fi ka -
cji sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych oraz
śro do wi sko wych norm ja ko ści dla sub stan cji prio ry te -
to wych (Dz.U.2011.257.1545) okre śla spo sób kla sy fi -
ka cji sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go ob sza rów chro -
nio nych bę dą cych jed no li ty mi czę ścia mi wód prze zna -
czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa trze nia lud -
no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia. Przyj mu je się,
że te go ty pu jed no li ta część wód jest w bar dzo do brym
lub do brym sta nie eko lo gicz nym (osią ga mak sy mal ny
lub do bry po ten cjał eko lo gicz ny), je śli jed no cze śnie
speł nia wy mo gi okre ślo ne dla wcze śniej wy mie nio ne go
sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go i wy mo gi okre ślo ne dla
ka te go rii A1 i A2, a po ziom za nie czysz czeń mi kro bio lo -
gicz nych nie prze kra cza ka te go rii A3. 

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ocen i kla sy fi ka cji po -
szcze gól nych wskaź ni ków za nie czysz cze nia dla ro ku
2012 (ba da nia na tych ob sza rach chro nio nych pro wa -
dzo ne są co rocz nie i nie na stę po wa ło dzie dzi cze nie
ocen) przed sta wio ne zo sta ły w ta be li 2.3.

Wy kres 2.6. Ocena stanu JCWP z uwzględnieniem udziału poszczególnych elementów (źró dło: WIOŚ)
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w wodę do spożycia (źró dło: WIOŚ)
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dzo no, że w bli sko 56% ba da nych ujęć speł nio ne zo sta -
ły wy mo gi dla osią gnię cia bar dzo do bre go lub do bre go
sta nu eko lo gicz ne go (mak sy mal ne go lub do bre go po -
ten cja łu eko lo gicz ne go).

Ja kość wód po wierzch nio wych prze zna czo nych do
po bo ru wo dy na po trze by za opa trze nia lud no ści w wo -
dę prze zna czo ną do spo ży cia w za kre sie pa ra me trów fi -
zy ko che micz nych w 2012 r. w więk szo ści ba da nych
punk tów po mia ro wo -kon tro l nych od po wia da ła ka te go rii
A2 (59% punk tów). W trzech prze kro jach (11%), zlo ka -
li zo wa nych w gór nych od cin kach Mo raw ki, Kli ka wy i Je -
dli cy, stwier dzo no naj lep szą ka te go rię – A1. W 30%
punk tów ja kość wo dy od po wia da ła ka te go rii A3 lub wy -
bie ga ła po za ka te go rię A2, na to miast w żad nym z prze -
kro jów ja kość wo dy nie prze kra cza ła gra nic ka te go rii A3.
W przy pad ku za li cze nia ja ko ści wo dy do ka te go rii A3 lub
po za A2 de cy do wa ła o tym naj czę ściej za war tość man -
ga nu i związ ków or ga nicz nych oraz od czyn. Jak wi dać
na gor szą oce nę ja ko ści wód (ka te go ria A3 lub po za A2)
wpły wa ły zwy kle nie licz ne pa ra me try, a więk szość
wskaź ni ków fi zy ko che micz nych od po wia da ła ka te go rii
A1 lub A2. W po rów na niu do 2011 r. w nie któ rych cie -
kach stwier dzo no po zy tyw ne zmia ny w ja ko ści wo dy
w za kre sie fi zy ko che micz nym np. w Bo brze na uję ciu
w Dę brz ni ku (pod wzglę dem za war to ści związ ków or ga -
nicz nych) oraz w Kli ka wie (w za kre sie bar wy).

Pod wzglę dem mi kro bio lo gicz nym ja kość wo dy
rów nież naj czę ściej od po wia da ła ka te go rii A2, tak by ło
bo wiem w przy pad ku 74% punk tów po mia ro wo -kon -
tro l nych. W jed nym prze kro ju, zlo ka li zo wa nym na Po -
snie (Wo do spa dy) stwier dzo no naj lep szą ka te go rię A1
w za kre sie sta nu sa ni tar ne go. Wo dy od po wia da ją ce ka -
te go rii A3 wy stą pi ły w 7% punk tów. Na to miast wo dy
sil nie za nie czysz czo ne mi kro bio lo gicz nie, któ rych ja -
kość wy bie ga ła po za war to ści gra nicz ne okre ślo ne dla
ka te go rii A3, stwier dzo no w czte rech prze kro jach
(15%): w dwóch punk tach zlo ka li zo wa nych na rze ce
Ka cza wie – w Woj cie szo wie Gór nym (uję cie Beł czak)
i na uję ciu Przy bków dla Le gni cy oraz w dwóch prze -
kro jach na rze ce Bóbr – po wy żej uję cia w Dę brz ni ku
i po wy żej uję cia w Wo ja no wie. W Ka cza wie na uję ciu
w Woj cie szo wie Gór nym oraz na Bo brze w Dę brz ni ku,
po twier dzi ła się zła ja kość wód pod wzglę dem mi kro -
bio lo gicz nym stwier dzo na w 2011 r., na to miast
w dwóch po zo sta łych przy pad kach stwier dzo no po gor -
sze nie w oma wia nym za kre sie w sto sun ku do ubie głe -
go ro ku. Po pra wę ja ko ści wód pod wzglę dem sa ni tar -
nym stwier dzo no na to miast w zbior ni ku Nie dów.

Bio rąc pod uwa gę wy mo gi w za kre sie ka te go rii ja -
ko ści wo dy dla bar dzo do bre go lub do bre go sta nu eko -
lo gicz ne go (mak sy mal ne go lub do bre go po ten cja łu
eko lo gicz ne go) ja kość wód w 15 prze kro jach po mia ro -
wo -kon tro l nych (56%) speł nia ła okre ślo ne wy ma ga nia,
tj. od po wia da ła ka te go rii A1 lub A2, a po ziom za nie -
czysz czeń mi kro bio lo gicz nych nie prze kra czał ka te go rii
A3. Na to miast w 12 punk tach (44%) ja kość wo dy nie
speł nia ła ta kich wy ma gań.

Oce na ja ko ści wód po wierzch nio wych za gro żo nych
eu tro fi za cją ze źró deł ko mu nal nych

Mo ni to ring wód po wierzch nio wych za gro żo nych
eu tro fi za cją ze źró deł ko mu nal nych pro wa dzo ny był
rów no le gle we wszyst kich punk tach mo ni to rin gu ope -
ra cyj ne go. Pod sta wą do ta kie go za pro jek to wa nia sie ci
by ło za ło że nie, że ob szar ca łe go kra ju trak to wa ny jest
ja ko wraż li wy na eu tro fi za cję ze źró deł ko mu nal nych.

W la tach 2011-2012 (w ro ku 2010 ba da nia w sie ci
mo ni to rin gu ope ra cyj ne go pro wa dzo ne by ły w tych sa -
mych punk tach co w ro ku 2012) na łącz ną ilość 161 ba -
da nych jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych oce -
nę zja wi ska eu tro fi za cji prze pro wa dzo no dla 149 JCWP
(93%). Zja wi sko to wy stą pi ło w 96 JCWP (58%).

W tych JCWP, w któ rych zja wi sko eu tro fi za cji wy -
stą pi ło, je go ska la by ła bar dzo zróż ni co wa na. W 52
JCWP o wy stą pie niu zja wi ska za de cy do wa ło prze kro -
cze nie war to ści gra nicz nych dla jed ne go pa ra me tru,
a w 23 JCWP – dwóch pa ra me trów. Przy ogól nej ten -
den cji po pra wy sta nu wód ozna cza to, że ist nie ją po ten -
cjal ne moż li wo ści zmniej sze nia się wy stę po wa nia eu -
tro fi za cji. Tyl ko w 11 JCWP pa ra me try okre śla ją ce zja -
wi sko eu tro fi za cji zo sta ły prze kro czo ne dla czte rech lub
wię cej wskaź ni ków i w tym wy pad ku po pra wa mo że
oka zać się dłu go trwa łym pro ce sem.

Z ana li zy pa ra me trów uwzględ nia nych w oce nie zja -
wi ska eu tro fi za cji wy ni ka, że głów nym czyn ni kiem
wpły wa ją cym na je go obec ność są prze kro czo ne (w bli -
sko 50% przy pad ków) war to ści pa ra me trów bio lo gicz -
nych (fi to ben tos). Pa ra me try fi zy ko che micz ne ma ją już
nie wiel ki wpływ na wy stę po wa nie zja wi ska, głów nym
czyn ni kiem są tu taj stę że nia fos fo ra nów (ok. 30%)
i fos fo ru ogól ne go (nie co po nad 10%).

Wy kres 2.7. Roz kład wskaź ni ków wpły wa ją cych na zja wi -
sko eu tro fi za cji ze źró deł ko mu nal nych na te re nie
Dol ne go Ślą ska (źró dło: WIOŚ)
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na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol -
ni czych

W 2012 r. kon ty nu owa no mo ni to ring JCWP na ob -
sza rach na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo -
tu po cho dzą cy mi ze źró deł rol ni czych w 4 punk tach po -
mia ro wo -kon tro l nych w zlew ni rze ki Or li i Pol skie go Ro -
wu. Pod sta wę do wy ty po wa nia tych zlew ni sta no wi roz -
po rzą dze nie Dy rek to ra Re gio nal ne go Za rzą du Go spo -
dar ki Wod nej we Wro cła wiu z dnia 7 kwiet nia 2008 r.
w spra wie okre śle nia wód po wierzch nio wych wraż li -
wych na za nie czysz cze nie związ ka mi azo tu ze źró deł
rol ni czych oraz ob sza rów szcze gól nie na ra żo nych,
z któ rych od pływ azo tu ze źró deł rol ni czych do tych
wód na le ży ogra ni czyć (Dz. Urz. Woj. Dol no ślą skie go
z 2008 r. Nr 108 poz. 1253). 

Ja ko wo dy po wierzch nio we wraż li we na za nie czysz -
cze nie azo tem wy zna czo no od ci nek rze ki Or li, a ba da nia
pro wa dzo no w punk cie – most w m. Ko rzeń sko, km
15,3. Do dat ko wo – w ra mach ba dań uzu peł nia ją cych,
ma ją cych cha rak ter osło no wy i in for ma cyj ny – pro wa -
dzo no po mia ry w punk tach:

1. Or la – uj ście do Ba ry czy, km 2,0, 
2. Ma słów ka – uj ście do Or li, km 2,4,
3. Pol ski Rów – uj ście do Ba ry czy, km 3,2. 
Ja ko war to ści gra nicz ne wskaź ni ków eu tro fi za cji

wód po wierzch nio wych przy ję to nor my okre ślo ne
w roz po rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 grud -
nia 2002 r. w spra wie kry te riów wy zna cza nia wód wraż -
li wych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł
rol ni czych (Dz.U.2002.241.2093). Wskaź ni ki, któ re
wzię to do oce ny to: chlo ro fil „a”, azot azo ta no wy, azot
ogól ny, azo ta ny i fos for ogól ny. 

Zgod nie z  ww. roz po rzą dze niem za wo dy wraż li we
na za nie czysz cze nie związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni -

czych uzna je się wo dy za nie czysz czo ne oraz wo dy za -
gro żo ne za nie czysz cze niem, je że li nie zo sta ną pod ję te
dzia ła nia ogra ni cza ją ce bez po śred ni lub po śred ni zrzut
do tych wód azo ta nów i in nych związ ków azo to wych
mo gą cych prze kształ cić się w azo ta ny, po cho dzą cych
z dzia łal no ści rol ni czej. 

Za wo dy za nie czysz czo ne uzna je się wo dy po -
wierzch nio we, a w szcze gól no ści wo dy, któ re po bie ra
się lub za mie rza się po bie rać na po trze by za opa trze nia
lud no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia i wo dy
pod ziem ne, w któ rych za war tość azo ta nów wy no si po -
wy żej 50 mg NO3/dm3. 

Za wo dy za gro żo ne za nie czysz cze niem uzna je się
wo dy po wierzch nio we, a w szcze gól no ści wo dy, któ re
po bie ra się lub za mie rza się po bie rać na po trze by za -
opa trze nia lud no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia
i wo dy pod ziem ne, w któ rych za war tość azo ta nów wy -
no si od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wy ka zu je ten den cję
wzro sto wą.

Ba da nia pro wa dzo ne w 2012 r. na ob sza rach szcze -
gól nie na ra żo nych na za nie czysz cze nie związ ka mi azo tu
po cho dze nia rol ni cze go (OSN) wy ka zu ją, że stę że nia
azo ta nów w wo dzie nie prze kra cza ły 40 mg/dm3 w więk -
szo ści po mia rów (86%). War to ści po wy żej 40 mg
NO3/dm3 od no to wa no w stycz niu w punk cie Or la – most
w m. Ko rzeń sko (40,98 mg NO3/dm3) i w ma ju w punk -
cie Ma słów ka – uj ście do Or li (43,24 mg NO3/dm3) oraz
w mar cu we wszyst kich prze kro jach po mia ro wo kon tro -
l nych (w za kre sie od 44,3 do 66,45 mg NO3/dm3). 

W ta be lach 2.4–2.6 przed sta wio no wy ni ki stę żeń azo -
ta nów w wo dach rzek: Or la – most w m. Ko rzeń sko, Or -
la – uj ście do Ba ry czy (m. Wą sosz), Ma słów ka – uj ście
do Or li i Pol ski Rów – uj ście do Ba ry czy oraz oce nę wy -
stą pie nia zja wi ska eu tro fi za cji w ana li zo wa nych punk tach
po mia ro wych w po szcze gól nych mie sią cach w 2012 r.

Tabela 2.5. Ocena eutrofizacji w punktach położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia
azotanami w latach 2008-2012 r. w zlewni rzeki Orli (źró dło: WIOŚ)

Tabela 2.4. Wyniki stężeń azotanów (mg/l) w wodach rzek: Orla – most w m. Korzeńsko, Orla – ujście do Baryczy
(m. Wąsosz), Masłówka – ujście do Orli i Polski Rów – ujście do Baryczy w poszczególnych miesiącach 2012 r.
(źró dło: WIOŚ)
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azotanami w latach 2008-2012 r. w zlewni rzeki Masłówka i Polski Rów (źró dło: WIOŚ)

Ana li za wy ni ków ba dań w zlew ni rze ki Or li i Pol skie -
go Ro wu wy ka za ła, że we wszyst kich punk tach za cho -
dzi zja wi sko eu tro fi za cji wód. O ta kiej oce nie sta no wi ły
prze kro cze nia dla wszyst kich war to ści za nie czysz czeń,
tj.: azo ta nów, azo tu azo ta no we go, azo tu ogól ne go i fos -
fo ru ogól ne go z wy jąt kiem chlo ro fi lu „a”. 

Na mo cy usta wy z dnia 18 lip ca 2001 r. Pra wo wod -
ne art. 47 ust. 4 co 4 la ta wo dy wraż li we oraz ob sza ry
szcze gól nie na ra żo ne pod da je się we ry fi ka cji w ce lu
uwzględ nie nia zmian czyn ni ków nie prze wi dzia nych
pod czas ich wy zna cza nia. Dy rek tor Re gio nal ne go Za -
rzą du Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu w 2012 r. do -
ko nał prze glą du i we ry fi ka cji wód wraż li wych na za nie -
czysz cze nie związ ka mi azo tu i w dniu 5 lip ca 2012 r.
wy dał roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia wód po -
wierzch nio wych i pod ziem nych wraż li wych na za nie -
czysz cze nie związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych oraz
ob sza rów szcze gól nie na ra żo nych, z któ rych od pływ
azo tu ze źró deł rol ni czych do tych wód na le ży ogra ni -
czyć. W wy ni ku do ko na nej we ry fi ka cji na stą pi ło zwięk -
sze nie po wierzch ni wska za nej ja ko OSN na ob sza rze
dzia ła nia RZGW we Wro cła wiu. Nie zmie nio ny zo stał za -
sięg obo wią zu ją cych OSN w zlew niach wód wraż li wych
rzek Or li i Ro wu Pol skie go. 

Oce na ja ko ści wód po wierzch nio wych bę dą cych
miej scem by to wa nia ryb

Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go ob ję to mo -
ni to rin giem 14 jed no li tych czę ści wód (JCWP) znaj du -
ją cych się na ob sza rach wy zna czo nych ja ko ob sza ry
ochro ny sie dlisk lub ga tun ków, dla któ rych utrzy ma nie
lub po pra wa sta nu wód jest waż nym czyn ni kiem w ich
ochro nie lub znaj du ją się w ob rę bie tych ob sza rów,
a w któ rych stwier dzo no wy stę po wa nie chro nio nych
ga tun ków ryb. 

Ba da nia zo sta ły wy ko na ne w punk tach, po ło żo nych
w zlew niach rzek: Smor ta wa, By strzy ca, Ja wor nik, Je -
zie rzy ca, Bóbr, Za drna, By stra, Lesk, Je dli ca, Ka mien na,
Ny sa Łu życ ka, Kli ka wa oraz na zbior ni ku So snów ka.  

Spo sób kla sy fi ka cji sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
JCWP wy stę pu ją cych na ob sza rach chro nio nych prze -
pro wa dzo no na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni stra
Śro do wi ska z dnia 9 li sto pa da 2011 r. w spra wie spo -
so bu kla sy fi ka cji sta nu jed no li tych czę ści wód po -
wierzch nio wych oraz śro do wi sko wych norm ja ko ści dla
sub stan cji prio ry te to wych (Dz.U.2011.257.1545). 

Zgod nie z ww. roz po rzą dze niem uzna je się, że jed -
no li te czę ści wód na ob sza rach chro nio nych bądź z ni -
mi po wią za nych osią ga ją bar dzo do bry lub do bry

Tabela 2.7. Ocena spełnienia wymogów dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych za 2012 r.
(źró dło: WIOŚ)
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ele men tów sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go wo dom
nada no kla sę I lub II oraz speł nio ne są wy ma ga nia
okre ślo ne dla ob sza rów chro nio nych.

Za kres i czę sto tli wość ba dań okre ślo no na pod sta wie
roz po rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 4 paź dzier ni -
ka 2002 r. w spra wie wy ma gań, ja kim po win ny od po wia -
dać wo dy śród lą do we bę dą ce śro do wi skiem ży cia ryb
w wa run kach na tu ral nych (Dz.U.2002.176.1455).

Oce nie pod da ne zo sta ły te pa ra me try, któ re są istot -
ne dla wód bę dą cych na tu ral nym śro do wi skiem ży cia
ryb, tj.: tem pe ra tu ra wo dy, za wie si na ogól na, od czyn,
tlen roz pusz czo ny, BZT5, azot amo no wy, nie jo no wy
amo niak, fos for ogól ny, in deks fe no lo wy, wę glo wo do ry
ro po po chod ne, cynk ogól ny i miedź roz pusz czo na.

Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły nie speł nie nie
wy ma gań dla wód prze zna czo nych do by to wa nia ryb
w wa run kach na tu ral nych w po ło wie oce nia nych jed no -
li tych czę ści wód. Naj więk szą ilość wskaź ni ków prze -
kra cza ją cych war to ści do pusz czal ne od no to wa no
w wo dach rze ki Lesk – po wy żej Grzędz kie go Po to ku
(gm. Czar ny Bór w po wie cie wał brzy skim). W więk szo -
ści ba da nych prze kro jach po mia ro wych wskaź ni kiem,
któ re go stę że nia prze kra cza ły do pusz czal ne nor my był
fos for ogól ny. Naj wyż sze war to ści śred nio rocz ne te go
pa ra me tru od no to wa no w wo dach rzek: Lesk – po wy żej
Grzędz kie go Po to ku (2,05 mg/l), a na stęp nie w rze kach
Za drna – uj ście do Bo bru (0,53 mg/l), Ny sa Łu życ ka –
przej ście gra nicz ne Ra do mie rzy ce -Ha gen wer der
(0,46 mg/l) i Je zie rzy ca – uj ście do Od ry (0,45 mg/l).
Po nad to pa ra me tra mi nie speł nia ją cy mi wy ma gań ja -
kim po win ny od po wia dać wo dy śród lą do we bę dą ce
śro do wi skiem ży cia ryb w wa run kach na tu ral nych by ły
rów nież: BZT5 (w 4 ppk), azot amo no wy(w 2 ppk), tlen
roz pusz czo ny (w 2 ppk), amo niak nie jo no wy (w 2 ppk)
oraz za wie si na ogól na (w 1 ppk). 

Oce na ja ko ści wód po wierzch nio wych prze zna czo -
nych do ce lów re kre acyj nych, a w szcze gól no ści
do ką pie li

Mo ni to ring wód prze zna czo nych do ce lów re kre -
acyj nych pro wa dzo no dla tych JCWP, na któ rych zlo ka -
li zo wa ne by ły obiek ty ką pie li sko we wy ka za ne w ze sta -
wie niu przy go to wa nym przez Re gio nal ny Za rząd Go -
spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu. Mo ni to ring pro wa dzo -
ny był w 32 jed no li tych czę ściach wód po wierzch nio -
wych. W 2 czę ściach wy ko na nie oce ny nie by ło moż li -
we ze wzglę du na brak ba dań bio lo gicz nych (Lub niów -
ka) lub brak sta łe go prze pły wu w okre sie ba dań (Tar -
naw ka).

Speł nie nie wy mo gów dla tych czę ści – co naj mniej
do bry stan eko lo gicz ny i nie wy stę po wa nie zja wi ska
przy śpie szo nej eu tro fi za cji – od no to wa no dla 17 czę ści
wód, stwier dza jąc tym sa mym ich przy dat ność dla ce -
lów re kre acji. Po zo sta łych 13 ba da nych JCWP tych wy -
mo gów nie speł nia ło, głów nie z uwa gi na wy stę po wa -
nie zja wi ska eu tro fi za cji.

Mo ni to ring osa dów den nych

W osa dach den nych aku mu lo wa na jest więk szość
po ten cjal nie szko dli wych me ta li i związ ków or ga nicz -
nych tra fia ją cych do wód po wierzch nio wych. Za nie -
czysz czo ne osa dy mo gą szko dli wie od dzia ły wać na za -
so by bio lo gicz ne wód po wierzch nio wych i po śred nio
tak że na zdro wie czło wie ka. Część szko dli wych skład ni -
ków za war tych w osa dach mo że wra cać do wo dy w na -
stęp stwie pro ce sów che micz nych i bio che micz nych
w nich prze bie ga ją cych, jak rów nież na sku tek me cha -
nicz ne go po ru sze nia. Pod czas po wo dzi za nie czysz czo -
ne osa dy czę sto są prze miesz cza ne na gle by ta ra sów
za le wo wych al bo trans por to wa ne w dół rzek.

Osa dy od kła da ją ce się na dnie rzek, je zior, zbior ni -
ków za po ro wych, ka na łów, jak rów nież u wy brze ży
mórz są po wszech nie wy ko rzy sty wa ne do kon tro li ja ko -
ści śro do wi ska pod wzglę dem za nie czysz cze nia za rów -
no me ta la mi cięż ki mi, jak i szko dli wy mi związ ka mi or -
ga nicz ny mi. Ze wzglę du na wy so kie stę że nia sub stan cji
szko dli wych w osa dach w po rów na niu do ich za war to -
ści w wo dzie, ana li za che micz na osa dów umoż li wia wy -
kry wa nie i ob ser wa cję zmian w ich za war to ści na wet
przy sto sun ko wo nie wiel kim stop niu za nie czysz cze nia. 

Ba da nia osa dów den nych są wy ko ny wa ne w ra -
mach Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska przez
Pań stwo wy In sty tut Geo lo gicz ny pod nad zo rem Głów -
ne go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska.

W Pol sce ist nie je tyl ko je den akt praw ny do ty czą cy
ja ko ści osa dów – jest to roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro -
do wi ska z dnia 16 kwiet nia 2002 r. w spra wie ro dza jów
oraz stę żeń sub stan cji, któ re po wo du ją, że uro bek jest
za nie czysz czo ny (Dz.U.2002.55.498). 

War to ści pro go we po da ne w roz po rzą dze niu są kil -
ka dzie siąt ra zy wyż sze od prze cięt nie spo ty ka nych stę -
żeń w osa dach wod nych. Z te go wzglę du, do oce ny ja -
ko ści osa dów den nych w aspek cie ich za nie czysz cze nia
me ta la mi cięż ki mi lub szko dli wy mi związ ka mi or ga nicz -
ny mi na po trze by mo ni to rin gu osa dów den nych wy ko -
rzy sty wa ne są tak że kry te ria geo che micz ne oraz eko -
tok sy ko lo gicz ne.

Przy oce nie geo che micz nej ja ko ści osa dów za za -
war tość ano mal ną pier wiast ka w śro do wi sku przy ję to
stę że nia wyż sze od su my śred niej za war to ści te go pier -
wiast ka i dwóch od chy leń stan dar do wych okre ślo nych
dla ba da ne go zbio ru wy ni ków. Osad oce nio ny zo sta je
ja ko za nie czysz czo ny na wet w przy pad ku, gdy prze kro -
cze nie za war to ści do pusz czal nej stwier dzo no tyl ko dla
jed ne go pier wiast ka. 

W ce lu oce ny od dzia ły wa nia na or ga ni zmy wod ne
szko dli wych pier wiast ków śla do wych, wie lo pier ście -
nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych, po li chlo ro -
wa nych bi fe ny li i chlo ro or ga nicz nych pe sty cy dów za -
war tych w osa dach wy ko rzy sta no pro go we za war to ści
pier wiast ka lub związ ku che micz ne go, po wy żej któ rej
tok sycz ny wpływ na or ga ni zmy jest czę sto ob ser wo -
wa ny.
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no ślą skie go w 2012 ro ku
W 2012 r. sieć mo ni to rin gu osa dów wod nych wo je -

wódz twa dol no ślą skie go obej mo wa ła 8 punk tów ob ser -
wa cyj nych zlo ka li zo wa nych na 4 JCWP rzecz nych i 2
JCWP bę dą cy mi zbior ni ka mi za po ro wy mi.

Rze ki
We dług kry te riów okre ślo nych ww. roz po rzą dze -

niem osa dy rzecz ne zo sta ły uzna ne za nie za nie czysz -
czo ne. Wy ją tek sta no wi Od ra w mie ście Wro cła wiu ze
wzglę du na prze kro czo ną za war tość ben zo(g,h,i)pe ry le -
nu, ben zo(a)pi re nu i in de no(1,2,3-c,d)pi re nu. 

W opar ciu o kry te ria geo che micz ne więk szość
punk tów wy ka zu je II i III kla sę za nie czysz cze nia (osa dy
mier nie za nie czysz czo ne, osa dy za nie czysz czo ne),
a o za nie czysz cze niu de cy du ją głów nie prze kro cze nia

za war to ści mie dzi, rtę ci, chro mu, ko bal tu, ba ru, ni klu,
oło wiu i cyn ku. 

We dług ostat nie go kry te rium – oce ny tok sy ko lo gicz -
nej – we wszyst kich punk tach za no to wa no spo ra dycz ne
lub czę ste szko dli we od dzia ły wa nie na or ga ni zmy ży we.

Zbior ni ki za po ro we
Rów nież we wszyst kich ba da nych zbior ni kach za po -

ro wych oce na do ko na na we dług kry te riów roz po rzą dze -
nia wy ka zu je, że ich osa dy den ne nie są za nie czysz czo ne.

W opar ciu o kry te ria geo che micz ne osa dy zbior ni ka
Bu ków ka uzna ne zo sta ły za osa dy mier nie za nie czysz -
czo ne. Za de cy do wa ła o tym za war tość mie dzi, rtę ci,
chro mu, ko bal tu, ba ru, ni klu, oło wiu i cyn ku.

We dług kry te rium tok sy ko lo gicz ne go wszyst kie
punk ty cha rak te ry zu ją się spo ra dycz nym szko dli wym
od dzia ły wa niem na or ga ni zmy ży we.

Po dob nie jak w przy pad ku wód po wierzch nio wych,
pod sta wo wym ele men tem w go spo da ro wa niu wo da mi
pod ziem ny mi jest jed no li ta część wód. Jed no li tą czę -
ścią wód pod ziem nych (JCWPd) sta no wi okre ślo na ob -
ję tość wód pod ziem nych wy stę pu ją ca w ob rę bie war -
stwy wo do no śnej lub ze spo łu warstw wo do no śnych.

Na ob sza rze Dol ne go Ślą ska znaj du je się 18
JCWPd, z któ rych nie wszyst kie le żą w ca ło ści w gra ni -
cach wo je wódz twa.

Ba da nia sta nu che micz ne go jed no li tych czę ści wód
pod ziem nych w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2012
ro ku pro wa dzo no w ra mach:

§ mo ni to rin gu dia gno stycz ne go, któ rym by ły ob ję te
wszyst kie jed no li te czę ści wód pod ziem nych (132
ppk),

§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go, któ rym ob ję te by ły
jed no li te czę ści wód pod ziem nych o sta tu sie za gro -
żo nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu (4 ppk), wo -
dy re pre zen tu ją ce sła by stan che micz ny (10 ppk)
oraz wo dy na ob sza rach na ra żo nych na za nie czysz -
cze nia po cho dze nia rol ni cze go (18 ppk),
§ mo ni to rin gu ba daw cze go, re ali zo wa ne go wo kół
źró deł sta no wią cych za gro że nie śro do wi ska, pod
ką tem przy czyn je go usta no wie nia (60 ppk).
W więk szo ści punk tów po mia ro wych uj mo wa ne by ły

wo dy z płyt kie go po zio mu wo do no śne go wy stę pu ją ce go
prze waż nie w ob rę bie czwar to rzę do we go pię tra wo do no -
śne go roz prze strze nio ne go naj pow szech niej na te re nie
kra ju, a w po zo sta łych punk tach po mia ro wych uj mo wa -
ne by ły wo dy z głęb szych po zio mów wo do no śnych.

Tabela 2.8. Lokalizacja punktów pomiarowych osadów dennych w województwie dolnośląskim w 2012 r. oraz wyniki
oceny (źródło: PIG)

Wody podziemne

Cha rak te ry sty ka sie ci mo ni to rin gu wód pod ziem nych
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YZa sa dy prze pro wa dze nia oce ny sta nu jed no li tych

czę ści wód pod ziem nych
Oce na sta nu che micz ne go jed no li tych czę ści wód

pod ziem nych zo sta ła do ko na na na pdostawie roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 lip ca 2008 r.
w spra wie kry te riów i spo so bu oce ny sta nu wód pod -
ziem nych (Dz.U.2008.143.896). 

W przy pad ku wód pod ziem nych roz róż nia się do bry
i sła by stan che micz ny wód. Kla sy ja ko ści I, II i III
wska zu ją na do bry stan che micz ny wód pod ziem nych,
a kla sy IV i V ozna cza ją ich sła by stan.

Oce na sta nu jed no li tych czę ści wód pod ziem -
nych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go za
rok 2012

Mo ni to ring dia gno stycz ny wód pod ziem nych na
ob sza rach jed no li tych czę ści wód pod ziem nych
(JCWPd) w 2012 r., zgod nie z ba da nia mi pro wa dzo ny -
mi przez PIG PIB War sza wa i WIOŚ we Wro cła wiu, wy -
ka zał, że 80% ba da nych wód za li czo no do wód do brej
ja ko ści (kla sy I -III). Wo dy nie za do wa la ją cej ja ko ści (kla -
sy IV-V) sta no wi ły 20%. O kla sy fi ka cji za de cy do wa ły
pod wyż szo ne stę że nia że la za, man ga nu, po ta su, wap -
nia, azo ta nów, azo tu amo no we go, siar cza nów, chlor -
ków, wo do ro wę gla nów, ogól ne go wę gla or ga nicz ne go,
ni klu, fos fo ra nów, chro mu, kad mu, ar se nu, gli nu, cyn -
ku, se le nu, so du, prze wod no ści elektrolitycznej
właściwej oraz ob ni żo na war tość od czy nu.

Wykres 2.8. Ocena jakości wód podziemnych badanych
w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012 r.
(źródło: PIG PIB, WIOŚ)

Tabela 2.9. Ocena wyników badań monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2012 r. – badania PIG PIB
Warszawa (źródło: PIG)
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Tabela 2.10. Ocena wyników badań monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2012 r. – badania WIOŚ
Wrocław (źródło: WIOŚ)

Tabela 2.9. c.d.
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Tabela 2.11. Ocena wyników monitoringu wód podziemnych zagrożonych nie osiągnięciem dobrego stanu
chemicznego w 2012 r. – badania WIOŚ Wrocław (źródło: WIOŚ)

Mo ni to ring ope ra cyj ny wód pod ziem nych za gro żo -
nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go
w 2012 r. re ali zo wa ny był na ob sza rze JCWPd nr 88 i 89.
Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły, że wo dy te cha rak te -
ry zu ją się do brą ja ko ścią (kla sa I, II lub III). O kla sy fi ka cji
za de cy do wa ły pod wyż szo ne stę że nia azo ta nów i flu or ków
oraz ob ni żo ny od czyn.

Mo ni to ring ope ra cyj ny wód pod ziem nych re pre zen -
tu ją cych sła by stan che micz ny re ali zo wa ny był w punk -
tach po mia ro wych na ob sza rze JCWPd  nr 69, 75, 76, 90,

92, 93, 113 i 114. Za kres ba dań ogra ni czo ny był do wskaź -
ni ków, w przy pad ku któ rych stwier dzo no prze kro cze nie
do pusz czal nych norm w la tach po przed nich. Oce na wy ni -
ków ba dań wy ka za ła, że za rów no w I jak i w II pół ro czu
2012 r. 60% ba da nych wód za li czo no do wód do brej ja ko -
ści (kla sa I, II lub III). Wo dy kla sy IV sta no wi ły po zo sta łe
40%, nie stwier dzo no wy stę po wa nia wód w kla sie V.
Wskaź ni ka mi ob ni ża ją cy mi ja kość by ły pod wyż szo ne stę -
że nia że la za, man ga nu, azo ta nów, wo do ro wę gla nów, siar -
cza nów, ni klu, po ta su oraz ob ni żo ny od czyn.
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YTabela 2.12. Ocena wyników badań monitoringu wód podziemnych reprezentujących słaby stan chemiczny w 2012 r.

– badania WIOŚ Wrocław (źródło: WIOŚ)

Tabela 2.13. Ocena wyników badań monitoringu wód podziemnych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu
ze źródeł rolniczych w 2012 r. – badania WIOŚ Wrocław (źródło: WIOŚ)

W 2012 r. re ali zo wa no rów nież mo ni to ring ope ra cyj -
ny wód pod ziem nych na ra żo nych na za nie czysz cze nia
związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych. Do ba dań wy zna -
czo no 4 punk ty zlo ka li zo wa ne na te re nie gmi ny Żmi gród.
Do dat ko wo, w ce lu za cho wa nia cią gło ści ba dań, kon ty nu -
owa no ba da nia w 14 punk tach, ba da nych w la tach 2006-
2009, zlo ka li zo wa nych w zlew ni Or li i Ro wu Pol skie go.

W żad nym z ba da nych otwo rów nie stwier dzo no stę -
że nia azo ta nów po wy żej 50 mg NO3/l, co wska zu je – zgod -
nie z roz po rzą dze niem w spra wie kry te riów wy zna cza nia
wód wraż li wych na za nie czysz cze nie związ ka mi azo tu ze

źró deł rol ni czych (Dz.U.2002.241.2093) – na brak za nie -
czysz cze nia wód pod ziem nych związ ka mi azo tu. Stę że nia
azo ta nów kształ to wa ły się w gra ni cach od <0,5 mg/l do
29,85 mg/l.

We dług RMŚ w spra wie kry te riów i spo so bu oce ny
sta nu wód pod ziem nych (Dz.U.2008.143.896) wo dy za -
kla sy fi ko wa ne zo sta ły w 2012 r.  do wód cha rak te ry zu ją -
cych się do brym sta nem che micz nym (kla sa I, II lub III).
Je dy nie w punk cie po mia ro wym w Hen ry ko wi cach o sła -
bym sta nie che micz nym za de cy do wa ło pod wyż szo ne stę -
że nie jo nu amo no we go.



Rysunek 2.4. Ocena jakości wód podziemnych województwa dolnośląskiego w 2012 r. na tle JCWPd (badania PIG PIB Warszawa i WIOŚ Wrocław)
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ślą skie go wy stę pu ją pię tra wo do no śne w utwo rach
czwar to rzę du, trze cio rzę du, kre dy, tria su, per mu, kar -
bo nu oraz w pa le ozo icz nych ska łach kry sta licz nych. Ze
wzglę du na bar dzo uroz ma ico ną bu do wę geo lo gicz ną
oraz zróż ni co wa nie li to lo gicz ne po szcze gól nych kom -
plek sów stra ty gra ficz nych wo dy pod ziem ne znaj du ją ce
się w róż nych ośrod kach cha rak te ry zu ją się zmien ną ja -
ko ścią oraz są w róż nych stop niach wy ko rzy sty wa ne. 

Oce na ja ko ści zwy kłych wód pod ziem nych w ukła -
dzie pię ter wo do no śnych w 2012 r. wy ka zu je, po dob -
nie jak w 2010 r., zde cy do wa ną prze wa gę wód cha rak -
te ry zu ją cych się do brym sta nem che micz nym (kla sa I,
II, III) we wszyst kich po zio mach wo do no śnych. Wo dy
pod ziem ne nie za do wa la ją cej ja ko ści (kla sa IV) sta no wi -
ły 9% wód ba da nych w utwo rach czwar to rzę do wych,
6% – w utwo rach trze cio rzę do wych oraz 12,5% –
w utwo rach star szych od kre dy. W wo dach pod ziem -
nych po cho dzą cych z utwo rów kre do wych nie stwier -
dzo no wód re pre zen tu ją cych sła by stan che micz ny.

Mo ni to ring wód pod ziem nych na ob sza rach bez -
po śred nio za gro żo nych za nie czysz cze nia mi, pro wa -
dzo ny przez WIOŚ we Wro cła wiu w 2012 r., obej mo wał
kon tro lę ja ko ści wód pod ziem nych wo kół obiek tów sta -
no wią cych po ten cjal ne za gro że nie dla śro do wi ska oraz
bę dą cych bez po śred nim źró dłem za nie czysz czeń ko -
mu nal nych i prze my sło wych. Ba da nia mi ob ję to skła do -
wi ska od pa dów wy łą czo ne z eks plo ata cji, zre kul ty wo -
wa ne lub bę dą ce w trak cie re kul ty wa cji, skła do wi ska
eks plo ato wa ne oraz in ne obiek ty np. za kła dy bę dą ce
po ten cjal nym źró dłem po waż nych awa rii. Łącz nie
w 2012 r. ba da nia mi ob ję to 19 obiek tów w 60 punk -
tach.

Za kres ba dań wo kół skła do wisk od pa dów był zgod -
ny z roz po rzą dze niem MŚ w spra wie za kre su, cza su,
spo so bu oraz wa run ków pro wa dze nia mo ni to rin gu
skła do wisk od pa dów (Dz.U.2002.220.1858). Do dat ko -
wo ozna czo no tak że związ ki azo tu oraz wskaź ni ki spe -
cy ficz ne przy wy bra nych obiek tach tj. sub stan cje ro po -
po chod ne, flu or ki, siar cza ny, że la zo, man gan. Oce nę
wy ni ków ba dań prze pro wa dzo no zgod nie z roz po rzą -
dze niem Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 lip ca 2008 r.
w spra wie kry te riów i spo so bu oce ny sta nu wód pod -
ziem nych (Dz.U.2008.143.896).

Ba da ne wo dy, po dob nie jak w la tach po przed nich,
cha rak te ry zo wa ły się zróż ni co wa ną ja ko ścią: od wód
o bar dzo wy so kiej ja ko ści (kla sa I) do wód złej ja ko ści
(kla sa V). 

Wy stę po wa nie wód w do brym sta nie che micz nym
(kla sy I–III) stwier dzo no w oto cze niu 4 obiek tów:
w wo dach pod ziem nych po bra nych wo kół skła do wisk
w Strze go mia nach, Ra dwa ni cach i Lu bo mie rzu oraz na
te re nie ZEW „Ko ge ne ra cja” S.A. we Wro cła wiu.

Ana li za po zo sta łych wy ni ków ba dań wy ka za ła utrzy -
mu ją cy się sła by stan wód pod ziem nych wo kół obiek -
tów ob ję tych ba da nia mi w la tach wcze śniej szych: skła -
do wi ska od pa dów Cen tro złom Wro cław S.A. w m. Go -
dzi ko wi ce, skła do wi ska Z.S. „Jelcz” w Jel czu -La sko wi -

cach, na te re nie za kła dów „Lu ve na”, wo kół skła do wisk
od pa dów w m. Wro nów, Stró ża, Mię dzy bórz, Pro cho -
wi ce, Le gni ca, Lu baw ka oraz na te re nach wo do no śnych
m. Wro cła wia. Sła by stan wód wy ka za no tak że wo kół
obiek tów ba da nych przez WIOŚ po raz pierw szy: zre -
kul ty wo wa ne go skła do wi ska od pa dów w Ja szy cach
i skła do wi ska przy ul. Beetho ve na w Wał brzy chu. 

Wy stę po wa nie wód za nie czysz czo nych związ ka mi
azo tu, w któ rych za war tość azo ta nów wy no si ła po wy żej
50 mg NO3/l  stwier dzo no w oto cze niu skła do wisk w m.
Ja szy ce, Stró ża, Wro nów, Pro cho wi ce i Le gni ca.

Ja kość wód w po szcze gól nych punk tach po mia ro -
wych kształ to wa ła się na stę pu ją co: 

§ w 5 punk tach (8,3%) wy stę po wa ły wo dy I kla sy  –
bar dzo do brej ja ko ści, 
§ w 5 punk tach (8,3%) wy stę po wa ły wo dy II kla sy
– do brej ja ko ści,
§ w 16 punk tach (26,7%) wy stę po wa ły wo dy III kla -
sy – za do wa la ją cej ja ko ści, 
§ w 20 punk tach (33,3%)  wy stę po wa ły wo dy IV
kla sy –  nie za do wa la ją cej ja ko ści, 
§ w 14 punk tach (23,4%) wy stę po wa ły wo dy V kla -
sy – złej ja ko ści. 
O za kla sy fi ko wa niu wód do kla sy IV i V za de cy do wa ły:
§ wo kół skła do wisk od pa dów: związ ki azo tu, ogól ny
wę giel or ga nicz ny oraz że la zo i man gan,
§ na te re nach za kła dów, bę dą cych po ten cjal nym
źró dłem po waż nych awa rii: prze wod ność elek tro li -
tycz na właściwa oraz me ta le cięż kie, ogól ny wę giel
or ga nicz ny i siar cza ny. 
Z ba dań prze pro wa dzo nych w 2012 r., po dob nie jak

w la tach po przed nich, wy ni ka, że czę sto o ob ni że niu
kla sy fi ka cji wód w da nym punk cie po mia ro wym nie de -
cy du ją wskaź ni ki okre ślo ne w roz po rzą dze niu (np. me -
ta le cięż kie czy su ma wie lo pier ście nio wych wę glo wo -
do rów aro ma tycz nych), ale wskaź ni ki do dat ko we, ta kie
jak np. związ ki azo tu, siar cza ny oraz że la zo i man gan,
po cho dze nia na tu ral ne go lub an tro po ge nicz ne go.

Wykres 2.9. Ocena jakości wód podziemnych w układzie
pięter wodonośnych w 2012 r. (źródło: PIG PIB,
WIOŚ)



Rysunek 2.5. Stan chemiczny wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami z wyszczególnieniem wskaźników decydujących o zaklasyfikowaniu do IV
lub V klasy w 2012 r.
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W wo je wódz twie dol no ślą skim po dej mo wa nych jest
bar dzo wie le dzia łań ma ją cych na ce lu po pra wę ja ko ści
wód. Głów nie są to dzia ła nia do ty czą ce po rząd ko wa nia
go spo dar ki ście ko wej, bu do wy i mo der ni za cji oczysz -
czal ni ście ków oraz sys te mów ka na li za cyj nych, roz sąd -
ne go go spo da ro wa nia wo da mi i za opa trze nia lud no ści
w do brej ja ko ści wo dę do spo ży cia.

Od po wia da jąc na sta le wy stę pu ją ce pre sje ze stro ny
po wsta ją cych ście ków ko mu nal nych w więk szo ści
aglo me ra cji wo je wódz twa dol no ślą skie go prze pro wa -
dza no licz ne in we sty cje m.in. w ra mach Kra jo we go Pro -
gra mu Oczysz cza nia Ście ków Ko mu nal nych. Do naj -
waż niej szych dzia łań do ty czą cych go spo dar ki wod no -
-ście ko wej zre ali zo wa nych w ostat nim cza sie na le ży: 

§ roz bu do wa i mo der ni za cja w la tach 2004-2012
Wro cław skiej Oczysz czal ni Ście ków „Ja nó wek”.
Jed nym z za ło żeń by ło zwięk sze nie prze pu sto wo ści
tej oczysz czal ni z 70 do 140 ty się cy m3/d, co obec -
nie da je moż li wość przy ję cia ście ków z te re nu ca łe -
go mia sta. We Wro cła wiu znacz nie roz bu do wa no
rów nież sieć ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej oraz
sieć wo do cią go wą;
§ roz bu do wa i mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków
w Cier niach (dla aglo me ra cji wał brzy skiej), Bo gu -
szo wie -Gor cach i Ju go wi cach, wraz z roz bu do wą
sie ci ka na li za cyj nej;
§ bu do wa sta cji uzdat nia nia wo dy i sie ci wo do cią -
go wej oraz mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków i bu -
do wa sie ci ka na li za cyj nej w Je le niej Gó rze;
§ mo der ni za cja oczysz czal ni oraz roz bu do wa ka na -
li za cji na te re nie mia sta i gmi ny Bo le sła wiec;
§ od da nie do użyt ku oczysz czal ni ście ków dla
Szklar skiej Po rę by oraz roz bu do wa sie ci ka na li za -
cyj nej w ra mach Kar ko no skie go Sys te mu Wo do cią -
gów i Ka na li za cji;
§ mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków w Le gni cy.
W la tach 2011-2012 prze pro wa dza ne by ły rów nież

m.in. na stę pu ją ce dzia ła nia:
§ za pew nie nie pra wi dło wej go spo dar ki ście ko wej
w gmi nie Strze gom, za da nie obej mu ją ce roz bu do wę i
mo der ni za cję oczysz czal ni ście ków (od da nej do eks -
plo ata cji w 2012 r.) oraz bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej,
§ roz wią za nie go spo dar ki wod no -ście ko wej w gmi nie
No wo gro dziec, do ty czą ce bu do wy oczysz czal ni ście -
ków oraz sie ci ka na li za cji sa ni tar nej i wo do cią go wej,
§ bu do wa ka na li za cji w gmi nie Strze lin wraz z mo -
der ni za cją oczysz czal ni ście ków w Cho ci we lu,
§ roz bu do wa oczysz czal ni ście ków w Hen ry ko wie
oraz bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w gmi nie Zię bi ce,
§ mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków oraz bu do wa
sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej w Oła wie,
§ in we sty cje w za kre sie go spo dar ki wod no -ście ko -
wej w gmi nie Śro da Ślą ska, obej mu ją ce bu do wę
oczysz czal ni ście ków oraz sie ci wo do cią go wej i ka -
na li za cyj nej,

§ upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej
gmin le żą cych w zlew ni rze ki Czer wo na Wo da (Zgo -
rze lec, Pla te rów ka i Su li ków), do ty czą ce oczysz czal -
ni ście ków oraz ka na li za cji sa ni tar nej i sie ci wo do -
cią go wej, 
§ od da nie do eks plo ata cji oczysz czal ni ście ków
w Wol brom ku (gm. Bol ków), Pio tro wi cach i Miet -
ko wie,
§ bu do wa sie ci ka na li za cyj nej, np. w gmi nach: Jor -
da nów Ślą ski, Lwó wek Ślą ski, Sta ra Ka mie ni ca,
Osiecz ni ca, Twar do gó ra, Dłu go łę ka, Mar ci no wi ce,
Ką ty Wro cław skie, Jelcz La sko wi ce, No wa Ru da,
Le win Kłodz ki, Zło to ry ja, Pa szo wi ce, Mił ko wi ce
i Ści na wa.
W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Współ pra cy

Trans gra nicz nej Re pu bli ka Cze ska -Rzecz po spo li ta Pol -
ska kon ty nu owa na by ła bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
w po wie cie ka mien no gór skim.

W gmi nie Stro nie Ślą skie, na te re nie wsi Bie li ce,
prze ka za no do eks plo ata cji sieć ka na li za cji sa ni tar nej,
co przy czy ni się do ochro ny gór nej czę ści zlew ni rze ki
Bia łej Lą dec kiej, znaj du ją cej się na Ob sza rze Na tu ra
2000 – Gó ry Bial skie i Gru pa Śnież ni ka. 

REAKCJE

Fot. 2.1. Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków „Janówek”
– osadniki wstępne, w głębi bloki biologiczne
i osadniki wtórne (fot. Konrad Antkowiak)

Fot. 2.2. Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków „Janówek”
– Wydzielone Komory Fermentacyjne (fot. Konrad
Antkowiak)
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wod no -ście ko wej po dej mo wa ne w za kła dach prze my -
sło wych do ty czy ły głów nie ogra ni cze nia zu ży cia wo dy,
zmniej sze nia ilo ści i stop nia za nie czysz cze nia od pro wa -
dza nych ście ków i wpro wa dza nia obie gów za mknię -
tych. Za da nia ta kie re ali zo wa ne by ły m.in. w Hu tach
Mie dzi „Le gni ca” i „Gło gów” oraz w Wał brzy skich Za -
kła dach Kok sow ni czych „Vic to ria”.

Z ko lei przy kła dem in we sty cji do ty czą cej ma łej re -
ten cji jest wy bu do wa nie zbior ni ka wod ne go w m. Bło -
nie w gmi nie Mię ki nia.

Na ob sza rach na ra żo nych na za nie czysz cze nie
związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych (zlew nia rze ki Or li
i Ro wu Pol skie go) re ali zo wa ny jest pro gram dzia łań do -
ty czą cy ogra ni cze nia od pły wu azo tu. Ce lem pro gra mu
jest po pra wa ja ko ści śro do wi ska, w tym wód, głów nie
przez wpro wa dze nie do brych prak tyk rol ni czych, edu -
ka cję i do radz two, kon tro lę pod mio tów pro wa dzą cych
dzia łal ność rol ni czą oraz mo ni to ring śro do wi ska.

Wie le waż nych in we sty cji z za kre su go spo dar ki
wod no -ście ko wej, re ali zo wa nych w ostat nich la tach,

fi nan so wa nych by ło przy udzia le Fun du szu Spój no ści.
Dzia ła nia współ fi nan so wa ne przez ten fun dusz to m.in.
in we sty cje we Wro cła wiu (Ja nó wek), dla Wał brzy cha
i oko lic, w Je le niej Gó rze, Szklar skiej Po rę bie i Bo le -
sław cu.

Ana lo gicz nie jak w la tach ubie głych, w 2012 r. bar -
dzo wie le dzia łań do ty czą cych go spo dar ki wod no -ście -
ko wej fi nan so wa nych by ło przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła -
wiu. W 2012 r. znaj do wa ły się w trak cie re ali za cji 83 za -
da nia in we sty cyj ne z tej dzie dzi ny, z któ rych 78 zo sta ło
do fi nan so wa nych. Na za da nia zwią za ne z bu do wą lub
mo der ni za cją miej skich i wiej skich oczysz czal ni ście -
ków oraz bu do wą sie ci ka na li za cyj nych Fun dusz wy dat -
ko wał 40,9% środ ków wy pła co nych na re ali za cję
wszyst kich za dań sta tu to wych. Dzię ki do fi nan so wa niu
z WFOŚiGW w 2012 r. za koń czo no mo der ni za cję i prze -
bu do wę 3 oczysz czal ni oraz od da no do użyt ku 4 no we
ma łe oczysz czal nie ście ków, a na te re nie 28 gmin w 42
miej sco wo ściach wy bu do wa no i zmo der ni zo wa no sieć
ka na li za cyj ną.
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