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3. WODY PODZIEMNE

PRESJE

Ob ni żo na ja kość wód pod ziem nych z użyt ko wych
po zio mów wo do no śnych na du żym ob sza rze wo je -
wódz twa dol no ślą skie go spo wo do wa ła ko niecz ność
ob ję cia ich szcze gól ną ochro ną. Do ty czy to przede
wszyst kim głów nych zbior ni ków wód pod ziem nych
(GZWP), ob sza rów za so bo wych i stref ochron nych
ujęć, struk tur wo do no śnych (do lin rzecz nych i ko pal -
nych) oraz ob sza rów wy stę po wa nia stref szcze li no -
wych i struk tur kra so wych. 

Ze wzglę du na zróż ni co wa ną bu do wę geo lo gicz ną
wy stę pu ją cą na te re nie Dolnego Śląska, a tym sa mym
zmien ne wa run ki hy dro ge olo gicz ne, skut ki za nie czysz -
czeń wód pod ziem nych są za leż ne nie tyl ko od wiel ko -
ści i cha rak te ru uciąż li wych obiek tów za nie czysz cza ją -
cych, ale też od wy kształ ce nia skał sta no wią cych izo la -
cję po zio mów wo do no śnych, kie run ków mi gra cji, stop -
nia od por no ści wo do no ś ca na za nie czysz cze nie.

Za gro że nia wód pod ziem nych wy ni ka ją z ich kon -
tak tu z po wierzch nią zie mi, wo da mi gle bo wy mi, wo da -
mi po wierzch nio wy mi, za nie czysz czo ną at mos fe rą oraz
opa da mi at mos fe rycz ny mi. 

W miej scach, gdzie brak jest izo la cji po zio mu wo do -
no śne go lub izo la cja jest nie peł na, na stę pu je szyb ka
wy mia na wo dy, a tym sa mym prze miesz cza nie się za -
nie czysz czeń. Ma to szcze gól ne zna cze nie w do li nach
rzek, gdzie wy stę pu je czwar to rzę do wy od kry ty po ziom
wo do no śny, a jed no cze śnie na tych te re nach sku pio ne
są mia sta i osa dy. Mniej na ra żo ne na za nie czysz cze nia
są po zio my za le ga ją ce głę biej lub tam, gdzie w stro po -
wej czę ści wy stę pu je war stwa izo la cyj na. Efek tem ta kiej
bu do wy geo lo gicz nej jest trud niej sza wy mia na wo dy
i dłu go trwa ła od na wial ność za so bów. Wo da w cza sie
mi gra cji ule ga pro ce som sa mo oczysz cza nia. Ma to
miej sce na ob sza rach wy stę po wa nia trze cio rzę do we go
pię tra wo do no śne go, któ re jest czę ścio wo izo lo wa ne,
a zwier cia dło wo dy wy stę pu je sto sun ko wo płyt ko.

Za gro że nia wód pod ziem nych moż na roz pa try wać
ja ko po ten cjal ne i ak tu al ne. 

Za gro że nie po ten cjal ne wy ni ka z bu do wy geo lo -
gicz nej zbior ni ka, wy stę po wa nia lub bra ku warstw izo -
lu ją cych zbior nik, wa run ków za si la nia, krą że nia, dre na -
żu oraz z za go spo da ro wa nia po wierzch ni te re nu. Sto -
pień po ten cjal ne go za gro że nia zo stał okre ślo ny na pod -

sta wie cza su prze ni ka nia za nie czysz czeń z po wierzch ni
te re nu do zbior ni ka (wg Klecz kow ski i in. 1990). We dług
te go kry te rium, bio rąc pod uwa gę fakt, że dla więk szo -
ści zbior ni ków wód pod ziem nych brak jest izo lu ją cej po -
kry wy w stro pie warstw wo do no śnych, wo dy pod ziem -
ne na ob sza rze wo je wódz twa dol no ślą skie go w po nad
90% zo sta ły za kla sy fi ko wa ne do gru py AB. Są to wo dy
za gro żo ne, o cza sie mi gra cji za nie czysz czeń z po -
wierzch ni zie mi do wód wy no szą cym do 25 lat. Wo dy
sła bo za gro żo ne (kla sa C – czas mi gra cji 25–100 lat)
i prak tycz nie nie za gro żo ne (kla sa D – czas mi gra cji po -
nad 100 lat) wy stę pu ją w zbior ni kach: 317 Niec ka ze -
wną trz su dec ka Bo le sła wiec, 339 Zbior nik Gó ry Bial -
skie–Śnież nik, 341 Niec ka we wnątrz su dec ka Ku do wa -
–By strzy ca i 342 Niec ka we wnątrz su dec ka Krze szów.

Za gro że nie ak tu al ne wy ni ka z ist nie ją cych ognisk za -
nie czysz czeń oraz ich od dzia ły wa nia na wo dy pod ziem -
ne. Ogni ska za nie czysz czeń moż na po dzie lić na: wiel ko -
po wierzch nio we, li nio we i pa smo we, ma ło po wierzch nio -
we i punk to we. Ze wzglę du na po cho dze nie za nie czysz -
czeń moż na je za kwa li fi ko wać do jed nej z grup: 

§ geo ge nicz ne – po ja wia ją ce się w wy ni ku przy rod -
ni czych i geo lo gicz nych uwa run ko wań, 
§ an tro po ge nicz ne – bę dą ce wy ni kiem dzia łal no ści
i by to wa nia czło wie ka, 
§ po li ge ne tycz ne – po wsta ją ce w wy ni ku ku mu lo -
wa nia się za nie czysz czeń stwa rza ją cych za gro że nia
dla lud no ści i uciąż li wo ści tech nicz ne. 
Wo dy pod ziem ne pod da wa ne są pre sjom ilo ścio -

wym i ja ko ścio wym. 
Do naj waż niej szych pre sji ilo ścio wych na le żą zna czą -

ce po bo ry wo dy. W ogól nej ilo ści wo dy po bie ra nej w wo j.
dol no ślą skim wo dy pod ziem ne sta no wią ok. 28%, z cze -
go więk szość uj mo wa na jest na ce le za opa trze nia lud no -
ści. We dług da nych GUS po bór wód pod ziem nych na te -
re nie Dol ne go Ślą ska w 2015 r. wy niósł 125,5 mln m3,
z cze go 6,6% po bra no dla po trzeb prze my słu, a 93,4%
dla po trzeb eks plo ata cji sie ci wo do cią go wej. 

Do naj waż niej szych pre sji ja ko ścio wych na le żą:
§ punk to we źró dła za nie czysz czeń ko mu nal nych
i prze my sło wych,
§ za nie czysz cze nia ob sza ro we, zwłasz cza po cho -
dze nia rol ni cze go i ko mu nal ne go.

STAN

Pod sta wy praw ne
Ce lem mo ni to rin gu ja ko ści wód pod ziem nych jest

do star cze nie in for ma cji o sta nie che micz nym wód pod -
ziem nych, śle dze nie je go zmian oraz sy gna li za cja za -
gro żeń w ska li kra ju na po trze by za rzą dza nia za so ba mi

wód pod ziem nych i oce ny sku tecz no ści po dej mo wa -
nych dzia łań ochron nych. Wy ni ki ba dań i ocen wy ko ny -
wa nych w ra mach mo ni to rin gu ja ko ści wód pod ziem -
nych słu żą do opty ma li za cji dzia łań zwią za nych z ochro -
ną i go spo da ro wa niem za so ba mi wód pod ziem nych,
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1 Rozporządzenie to zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1178)
2 Rozporządzenie to zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 85)

ma ją cych na ce lu utrzy ma nie lub osią gnię cie do bre go
sta nu wód pod ziem nych, są tak że wy ko rzy sty wa ne na
po trze by wy peł nia nia obo wiąz ków spra woz daw czych
wo bec Ko mi sji Eu ro pej skiej wy ni ka ją cych z dy rek ty wy
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 23 paź dzier ni ka
2000 r. 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 (tzw. Ra mo wej Dy rek ty wy
Wod nej) (Dz.Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1), dy rek -
ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 12 grud -
nia 2006 r. w spra wie ochro ny wód pod ziem nych przed
za nie czysz cze niem i po gor sze niem ich sta nu (tzw. dy -
rek ty wy „cór ki”) (Dz.Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str.
19) oraz dy rek ty wy Ra dy z dnia 12 grud nia 1991 r.
w spra wie ochro ny wód przed za nie czysz cze nia mi po -
wo do wa ny mi przez azo ta ny po cho dze nia rol ni cze go
(tzw. dy rek ty wy azo ta no wej) (Dz. Urz. WE L 375
z 31.12.1991, str. 1).

Ogól ne za pi sy do ty czą ce ba da nia i oce ny wód pod -
ziem nych w Pol sce zo sta ły uję te w usta wie Pra wo wod -
ne oraz usta wie o zmia nie usta wy – Pra wo wod ne oraz
nie któ rych in nych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 2295).

Szcze gó ło we re gu la cje do ty czą ce ba dań mo ni to rin -
go wych za war to w roz po rzą dze niu MŚ 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. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550) zmie nio nym roz po -
rzą dze niem MŚ z dnia 21 li sto pa da 2013 r. (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1558)1. 

Z ko lei in for ma cje od no śnie kry te riów i spo so bu
oce ny sta nu wód pod ziem nych za war te zo sta ły w roz po -
rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 lip ca 2008 r.
(Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896)2. Roz po rzą dze nie
okre śla m.in. spo sób kla sy fi ka cji ele men tów fi zy ko che -
micz nych (w pię ciu kla sach od I do V), kla sy fi ka cji ele -
men tów ilo ścio wych (ob ser wa cja sta nów zwier cia dła
wód), spo sób in ter pre ta cji wy ni ków ba dań oraz spo sób
pre zen ta cji sta nu wód pod ziem nych.

Mo ni to ring wód pod ziem nych uwzględ nia tak że ob -
sza ry, któ re pod le ga ją oce nie ze wzglę du na po ziom
azo ta nów, zgod nie z roz po rzą dze niem 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 nie
związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych (Dz.U. z 2002 r. Nr
241, poz. 2093).

Za kres ba dań wód pod ziem nych wo kół skła do wisk
od pa dów był zgod ny z roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro -
do wi ska 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. z 2002 r. Nr 220, poz.1858), któ re za stą pio no
w 2013 r. roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska z dnia
30 kwiet nia 2013 r. w spra wie skła do wisk od pa dów
(Dz.U. z 2013 r., poz. 523).

Cha rak te ry sty ka sys te mu mo ni to rin gu wód
pod ziem nych na te re nie wo je wódz twa dol -
no ślą skie go w la tach 2010–2015

Przed mio tem mo ni to rin gu są jed no li te czę ści wód
pod ziem nych (JCWPd), w tym czę ści uzna ne za za gro -
żo ne nie osią gnię ciem do bre go sta nu, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem ob sza rów na ra żo nych na za nie czysz -
cze nia po cho dze nia rol ni cze go, wy stę pu ją ce na te re nie
nie któ rych jed no li tych czę ści wód pod ziem nych.

W Pol sce ba da nia i oce ny sta nu wód pod ziem nych
w za kre sie ele men tów fi zy ko che micz nych i ilo ścio wych
wy ko nu je pań stwo wa służ ba hy dro ge olo gicz na (PSH),
dzia ła ją ca w struk tu rze PIG-PIB na zle ce nie GIOŚ
w sie ci kra jo wej. WIOŚ we Wro cła wiu wy ko ny wał w ra -
mach mo ni to rin gu re gio nal ne go ba da nia wód pod -
ziem nych w za kre sie ele men tów fi zy ko che micz nych.
Ich wy ni ki wzbo ga ca ły oce nę ba dań w sie ci kra jo wej na
po szcze gól nych JCWPd w za kre sie za gro że nia sta nu
che micz ne go. 

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 la tach
2010–2015 ro ku pro wa dzo no w ra mach:

§ mo ni to rin gu dia gno stycz ne go, któ rym ob ję te by -
ły wszyst kie jed no li te czę ści wód pod ziem nych,
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go, obej mu ją ce go 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, w tym:

– mo ni to ring wód pod ziem nych za gro żo nych nie -
osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go, 
– mo ni to ring płyt kich wód pod ziem nych zlo ka li -
zo wa nych na ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych
na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł
rol ni czych,
– mo ni to ring wód pod ziem nych re pre zen tu ją cych
sła by stan che micz ny; 
W więk szo ści punk tów po mia ro wych uj mo wa ne
by ły po zio my wo do no śne, wy stę pu ją ce 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 wo je wódz twa dol no ślą skie go, a w kil ku -
na stu punk tach po mia ro wych uj mo wa ne by ły
głęb sze po zio my wo do no śne. Ba da nia na ob sza -
rach na ra żo nych na za nie czysz cze nia po cho dze -
nia rol ni cze go, zlo ka li zo wa nych na te re nie nie któ -
rych jed no li tych czę ści wód pod ziem nych, zo sta -
ły prze pro wa dzo ne od 2 do 4 ra zy w ro ku (w za -
leż no ści od har mo no gra mu ba dań). Ba da nia by ły
re ali zo wa ne przez WIOŚ we Wro cła wiu
z uwzględ nie niem wy ma gań uję tych w roz po rzą -
dze niach Dy rek to ra RZGW Wro cław w spra wie
pro gra mów dzia łań ma ją cych na ce lu ogra ni cze -
nie od pły wu azo tu ze źró deł rol ni czych.
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po trzeb na ob sza rach bez po śred nio za gro żo nych
za nie czysz cze nia mi prze my sło wy mi i ko mu nal ny mi
wo kół źró deł sta no wią cych po ten cjal ne za gro że nie
śro do wi ska. 
Zgod nie z art. 124 ust. 4 usta wy o od pa dach (Dz.U.
z 2013 r., poz. 21) obo wią zek mo ni to ro wa nia skła -
do wisk od pa dów spo czy wa na za rząd cy obiek tu.
Ba da nia pro wa dzo ne przez WIOŚ są wy ko rzy sty wa -
ne w dzia łal no ści kon tro l nej w ce lu po twier dze nia
pra wi dło wo ści ba dań wy ko ny wa nych przez in ne
jed nost ki. Po zwa la ją one tak że zi den ty fi ko wać za -
nie czysz cze nia wy stę pu ją ce wo kół obiek tów, któ re
sa mo dziel nie nie pro wa dzą ba dań.

Oce na wy ni ków ba dań mo ni to rin gu dia gno stycz -
ne go

W la tach 2010–2015 mo ni to ring wód pod ziem nych
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go pro wa dzo ny
był przez WIOŚ we Wro cła wiu oraz przez Pań stwo wy
In sty tut Geo lo gicz ny – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy
w War sza wie. Mo ni to ring dia gno stycz ny re ali zo wa ny
był w punk tach po mia ro wo -kon tro l nych, gdzie ba da nia
by ły już pro wa dzo ne w la tach wcze śniej szych.

Wy ty po wa ne do ba dań punk ty po mia ro we roz -
miesz czo ne by ły na ob sza rze 18 jed no li tych czę ści wód
pod ziem nych (JCWPd) o nr: 66, 69, 70, 71, 74, 75, 76,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 112, 113, 114, a tak -
że głów nych zbior ni ków wód pod ziem nych oraz użyt ko -
wych po zio mów wo do no śnych.

Oce nę sta nu che micz ne go wód pod ziem nych prze -
pro wa dza się dla wód pod ziem nych wy stę pu ją cych
w JCWPd w od nie sie niu do: punk tu po mia ro we go i jed -
no li tej czę ści wód pod ziem nych. 

Tabela 3.1. Monitoring diagnostyczny wód podziemnych
województwa dolnośląskiego w latach 2010–2015
– ilości punktów pomiarowych WIOŚ we Wrocławiu
i PIG–PIB w Warszawie (źródło: WIOŚ we
Wrocławiu)

Fot. 3.1. Studnia w m. Ludów Polski – Górzec (gm.
Strzelin) – monitoring diagnostyczny
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 

Tabela 3.2. Ocena jakości JCWPd województwa dolnośląskiego badanych w latach 2010–2015 w ramach monitoringu
diagnostycznego na podstawie badań WIOŚ we Wrocławiu (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
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prze pro wa dza się usta la jąc kla sę ja ko ści wód pod ziem -
nych przez po rów na nie war to ści ba da nych ele men tów
fi zy ko che micz nych z war to ścia mi gra nicz ny mi okre ślo -
ny mi w roz po rzą dze niu. Z ko lei oce ny w JCWPd do ko -
nu je się przez po rów na nie war to ści śred nich aryt me -
tycz nych stę żeń ba da nych ele men tów fi zy ko che micz -
nych z punk tów po mia ro wych, któ re są re pre zen ta tyw -
ne dla da nej JCWPd, z war to ścia mi gra nicz ny mi.

Ana li za wy ni ków ba dań mo ni to rin gu dia gno stycz ne -
go z lat 2010–2015 wy ka za ła cią głą ten den cję wzro sto -
wą ilo ści wód pod ziem nych re pre zen tu ją cych do bry
stan che micz ny (kla sy I, II i IIII) nad wo da mi o sła bym
sta nie che micz nym (kla sy IV–V). 

Oce na wy ni ków ba dań mo ni to rin gu ope ra cyj ne go
Mo ni to rin g ope ra cyj ny na te re nie wo je wódz twa dol -

no ślą skie go w la tach 2010–2015 re ali zo wa ny był przez
WIOŚ we Wro cła wiu i PIG–PIB w War sza wie w ra mach
mo ni to rin gu:

§ wód pod ziem nych za gro żo nych nie osią gnię ciem
do bre go sta nu che micz ne go,
§ wód pod ziem nych re pre zen tu ją cych sła by stan
che micz ny,
§ płyt kich wód pod ziem nych zlo ka li zo wa nych na
ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych na za nie czysz -
cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych.

Ba da nia mo ni to rin go we wód pod ziem nych za gro -
żo nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go
w la tach 2010–2015 re ali zo wa ne by ły dwa ra zy w ro -
ku (po bór wio sen ny i je sien ny) na ob sza rze JCWPd
o nr 88 i 89 w punk tach kon tro l no -po mia ro wych
w Bo ga ty ni, Jerz man kach, Opol nie Zdrój, Pień sku,
Ra dzi mo wie i Za wi do wie (po wiat zgo rze lec ki). 

Mo ni to ring pro wa dzo no ze wzglę du na zi den ty fi ko -
wa nie od dzia ły wań an tro po ge nicz nych ma ją cych
wpływ na wo dy pod ziem ne w po wie cie zgo rze lec kim.

Oce na wy ni ków ba dań WIOŚ we Wro cła wiu wy ka za -
ła do bry stan che micz ny wód pod ziem nych (kla sy I, II
i III), na to miast wg PIG–PIB w War sza wie je dy nie po ło -
wa ba da nych wód cha rak te ry zo wa ła się do brym sta nem.

Wy kres 3.1. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych wo je wódz -
twa dol no ślą skie go ba da nych w la tach 2010–2015
w ra mach mo ni to rin gu dia gno stycz ne go na pod sta -
wie ba dań WIOŚ we Wro cła wiu 
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 

Tabela 3.3. Monitoring operacyjny wód podziemnych województwa dolnośląskiego w latach 2010–2015 – ilości punktów
pomiarowych WIOŚ we Wrocławiu i PIG–PIB w Warszawie (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Mo ni to ring wód pod ziem nych za gro żo nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go (ba da nia WIOŚ we
Wro cła wiu i PIG–PIB w War sza wie)
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EWy kres 3.2. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych za gro żo -
nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go
ba da nych w la tach 2010–2015 – ba da nia WIOŚ we
Wro cła wiu (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Wy kres 3.3. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych za gro żo -
nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go
ba da nych w la tach 2010–2015 – ba da nia PIG-PIB
w War sza wie (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Tabela 3.4. Ocena jakości wód podziemnych zagrożonych
nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego
badanych w latach 2010–2015 – badania WIOŚ we
Wrocławiu (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Tabela 3.5. Ocena jakości wód podziemnych zagrożonych
nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego
badanych w latach 2010–2015 – badania PIG-PIB
w Warszawie (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Ob sza ry szcze gól nie na ra żo ne na za nie czysz cze nia
związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych wska za no w roz -
po rzą dze niu nr 4/2012 Dy rek to ra RZGW we Wro cła wiu
z 5 lip ca 2012 r. 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 (Dzien nik
Urzę do wy Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, poz. 2543). 

Za wo dy za nie czysz czo ne uzna je się wo dy pod ziem -
ne, w któ rych za war tość azo ta nów wy no si po wy żej
50 mg NO3/l, a za wo dy za gro żo ne za nie czysz cze niem
uzna je się wo dy pod ziem ne, w któ rych za war tość azo -
ta nów wy no si od 40 do 50 mg NO3/l i wy ka zu je ten den -
cję wzro sto wą.

Ze wzglę du na wy so kie stę że nie związ ków azo tu
w wo dach po wierzch nio wych w zlew ni Or li, za po ten -
cjal nie za gro żo ne uzna no tak że płyt kie wo dy pod ziem ne. 

W la tach 2010–2015 prze pro wa dzo no ba da nia
wód pod ziem nych z czę sto tli wo ścią od 2 do 4 ra zy
w ro ku w 15 punk tach po mia ro wych, na ob sza rze
JCWPd nr 69, 74, 92, 93, 114 w: Brze zi nie Su łow -
skiej, Bu dzi szo wie Wielkim, By cho wie (stud nia S1
i stud nia SIIIz), Czer ni nie, Do ma nio wie, Jak si nie, Lu -
do wie Pol skim, Ma zu ro wi cach, Pi sko rzo wie, Świerz -
nej, Świ nia rach – Bo row nie, Wę grach, Wią zo wie
i Żmi gród ku.

We wszyst kich punk tach po mia ro wych stę że nia
azo ta nów kształ to wa ły się po ni żej 40 mg NO3/l, co
ozna cza, że nie są to wo dy za gro żo ne za nie czysz cze -
niem. We dług 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. z 2008 r. Nr 143,
poz. 896), ba da ne wo dy pod ziem ne za kla sy fi ko wa ne
zo sta ły do wód cha rak te ry zu ją cych się do brym sta nem
che micz nym (kla sa I, II, III).

Mo ni to ring płyt kich wód pod ziem nych zlo ka li zo wa nych na ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych na za nie -
czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych (ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu)



W la tach 2010–2015 mo ni to ring ope ra cyj ny wód
re pre zen tu ją cych sła by stan che micz ny re ali zo wa ny
był w punk tach po mia ro wo -kon tro l nych dwa ra zy
w ro ku. 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. Za kres ba -
dań obej mo wał wskaź ni ki in dy ka tyw ne dla ro dza ju
pre sji wy stę pu ją cej na ob sza rze da nej jed no li tej czę ści
wód pod ziem nych oraz wskaź ni ki, któ rych war to ści

stwier dzo ne na pod sta wie mo ni to rin gu dia gno stycz -
ne go prze kra cza ły war to ści gra nicz ne przy ję te dla do -
bre go sta nu che micz ne go wód pod ziem nych.

Oce na wy ni ków mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód
pod ziem nych re pre zen tu ją cych sła by stan che micz ny
w la tach 2010–2015 wy ka za ła zmien ny stan che -
micz ny przy róż nym udzia le wód re pre zen tu ją cych
do bry stan che micz ny, jak i wód o sła bym sta nie che -
micz nym.
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EWy kres 3.4. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych w punk tach
po mia ro wych zlo ka li zo wa nych na ob sza rach szcze -
gól nie na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi
azo tu ze źró deł rol ni czych w la tach 2010–2015 –
ba da nia WIOŚ (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Wy kres 3.5. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych re pre zen tu -
ją cych sła by stan che micz ny w la tach 2010–2015 
– ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu (źró dło: WIOŚ
we Wro cła wiu)

Ta be la 3.6. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych w punk tach
po mia ro wych, zlo ka li zo wa nych na ob sza rach szcze -
gól nie na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi
azo tu ze źró deł rol ni czych w la tach 2010–2015 –
ba da nia WIOŚ (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Ta be la 3.7. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych re pre zen tu -
ją cych sła by stan che micz ny w la tach 2010–2015 
– ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu (źró dło: WIOŚ
we Wro cła wiu)

Monitoring wód podziemnych reprezentujących słaby stan chemiczny (badania WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 3.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego wód podziemnych
w woj. dolnośląskim w latach 2010, 2012 i 2014 na tle granic jednolitych części wód
podziemnych – badania WIOŚ we Wrocławiu (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego wód podziemnych
w woj. dolnośląskim w latach 2011, 2013 i 2015 na tle granic jednolitych części wód
podziemnych – badania WIOŚ we Wrocławiu (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 3.3. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu operacyjnego wód podziemnych
w woj. dolnośląskim w latach 2010, 2012 i 2014 na tle granic jednolitych części wód
podziemnych – badania WIOŚ we Wrocławiu (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 3.4. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu operacyjnego wód podziemnych
w woj. dolnośląskim w latach 2011, 2013 i 2015 na tle granic jednolitych części wód
podziemnych – badania WIOŚ we Wrocławiu (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
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W ra mach mo ni to rin gu ba daw cze go w la tach
2010–2015 WIOŚ we Wro cła wiu ba dał ja kość wód
pod ziem nych na ob sza rach bez po śred nio za gro żo nych
za nie czysz cze nia mi prze my sło wy mi i ko mu nal ny mi wo -
kół źró deł sta no wią cych po ten cjal ne za gro że nie śro do -
wi ska. Pod sta wo wym ce lem ba dań by ła iden ty fi ka cja
wpły wu wybranych obiek tów na śro do wi sko lub,
w przy pad ku obiek tów, wo kół któ rych pro wa dzo no już
ba da nia, okre śle nie kie run ków za cho dzą cych zmian. 

Ba da nia mi ob ję to eks plo ato wa ne i nie ek splo ato wa -
ne skła do wi ska od pa dów, zre kul ty wo wa ne lub bę dą ce
w trak cie re kul ty wa cji oraz in ne obiek ty, jak np. te re ny
za kła dów i oczysz czal ni ście ków mo gą cych od dzia ły -
wać nie ko rzyst nie na wo dy pod ziem ne, a tak że obiek ty
sta no wią ce źró dło po waż nych awa rii (ba zy i sta cje pa -
liw). Ba da nia mi ob ję to rów nież ob sza ry o szcze gól nym
zna cze niu np. te re ny wo do no śne m. Wro cław. 

Łącz nie w la tach 2010–2015 prze ba da no 109 obiek -
tów w 341 punk tach po mia ro wych.

Oce nę wy ni ków ba dań prze pro wa dzo no wg roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 lip ca 2008 r.
(Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz.896) w spra wie kry te riów
i spo so bu oce ny sta nu wód pod ziem nych. Okre ślo no
ja kość ba da nych wód pod ziem nych w kla sach ja ko ści
w po szcze gól nych punk tach po mia ro wych oraz oce nio -
no ich stan che micz ny. 

Ba da ne wo dy pod ziem ne cha rak te ry zo wa ły się zróż -
ni co wa ną ja ko ścią: od wód o bar dzo do brej ja ko ści
(kla sa I) do wód złej ja ko ści (kla sa V). Wy ni ki ba dań
wska zu ją na prze wa gę wód sła bej ja ko ści (kla sy IV i V)
w 194 punk tach po mia ro wych nad wo da mi do brej ja ko -
ści (kla sy I, II i III) w 147 punk tach. 

O za kla sy fi ko wa niu wód do kla sy IV i V wo kół skła -
do wisk od pa dów in nych niż nie bez piecz ne i obo jęt ne
de cy do wał od czyn, za war tość ogól ne go wę gla or ga -
nicz ne go (OWO), prze wod ność elek tro li tycz na, związ ki
azo tu, a przy po je dyn czych obiek tach chlor ki, siar cza ny,
fos fo ra ny, cynk, ołów, miedź, kadm i chrom. 

Z ko lei wo kół skła do wisk od pa dów nie bez piecz -
nych o sła bym sta nie wód de cy do wa ło: OWO, prze wod -
ność elek tro li tycz na, związ ki azo tu i wskaź ni ki cha rak te -
ry stycz ne dla skła do wa nych tam od pa dów, jak np. fe -
no le, siar cza ny, chlor ki, rtęć, glin, miedź, cynk, ołów,
man gan, że la zo, kadm, WWA. 

Na te re nach baz i sta cji pa liw, bę dą cych po ten cjal -
nym źró dłem po waż nych awa rii, o zaliczeniu do kla sy
IV lub V de cy do wa ły sub stan cje ro po po chod ne, OWO
i jon amo no wy, WWA, a tak że wy bra ne me ta le cięż kie
(kadm), a na te re nach wo kół oczysz czal ni ście ków:
OWO, związ ki azo tu, man gan, wo do ro wę gla ny, WWA
i rtęć (1 obiekt). Na te re nach za kła dów bę dą cych po -
ten cjal nym źró dłem po waż nych awa rii o sła bym sta -
nie za de cy do wa ły: prze wod ność elek tro li tycz na, od -
czyn, me ta le cięż kie (cynk, chrom, kadm, miedź, ołów),
OWO, WWA, siar cza ny, a tak że sub stan cje cha rak te ry -
stycz ne do pro fi lu pro duk cji, jak np. flu or ki, fos fo ra ny.

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 od -
pa dów in nych niż nie bez piecz ne i obo jęt ne w miej sco -
wo ściach: Wierz cho wi ce, Cie cha no wi ce, Wą grod no,
Ro goź nik, Pa szo wi ce, Ści na wa, Ru sko, Ja ro sław, Glin -
ka, Su lę cin, Ści na wa, Grzy bia ny, Gra bik, Za wi szów, Ja -
szy ce, Stró ża, Wro nów, Pro cho wi ce, Le gni ca, Dan ko -
wi ce, Sta ry Wią zów, Bie la wa, Woj czy ce, Sto ja nów
k/Pień ska, Pod gaj, Go lę dzi nów i Lu bin, wo kół ZGO
w Ga ci wraz ze skła do wi skiem, a tak że wo kół skła do wi -
ska Exa lo Dril ling we Wro no wie, wo kół oczysz czal ni
ście ków w Brzeź nie i na te re nach w po bli żu ko pal ni rud
mie dzi „Kon rad” w m. Iwi ny.

Stan che micz ny wód pod ziem nych ba da nych w la -
tach 2010–2015 na ob sza rach bez po śred nio za gro żo -
nych za nie czysz cze nia mi wo kół ana li zo wa nych obiek -
tów przed sta wio no na ry sun kach 3.5 i 3.6.

Ocena wyników badań monitoringu badawczego

Fot. 3.2. Piezometr na oczyszczalni ścieków w m. Sucha
Wielka (gm. Zawonia) (źró dło: WIOŚ we Wro cła -
wiu) 

Fot. 3.3. Studnia monitoringu azotanowego w m. Ryczeń
(gm. Góra) (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 



Ry su nek 3.5. Stan che micz ny wód pod ziem nych na ob sza rach bez po śred nio za gro żo nych
za nie czysz cze nia mi wraz z wy szcze gól nie niem wskaź ni ków de cy du ją cych o za kla sy -
fi ko wa niu do kla sy IV lub V w la tach 2010–2012 – ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)



Ry su nek 3.6. Stan che micz ny wód pod ziem nych na ob sza rach bez po śred nio za gro żo nych za -
nie czysz cze nia mi wraz z wy szcze gól nie niem wskaź ni ków de cy du ją cych o za kla sy fi ko wa -
niu do kla sy IV lub V w la tach 2013–2015 – ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu (źró dło: WIOŚ
we Wro cła wiu)
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Ochro na i po pra wa sta nu wód pod ziem nych oraz
eko sys te mów bez po śred nio od nich za leż nych oraz za -
opa trze nie lud no ści w wo dę do brej ja ko ści są pod sta -
wo wy mi ce la mi Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej w od nie -
sie niu do wód pod ziem nych. 

Jed nym z ele men tów re ak cji na zmie nia ją cą się ja -
kość wód pod ziem nych jest opra co wy wa nie stra te gii
oraz pla nów go spo dar ki wod nej w ob rę bie zlew ni i do -
rze czy, w któ rych są uwzględ nio ne dzia ła nia ma ją ce na
ce lu ogra ni cze nie pre sji. Skut ki tych dzia łań bę dą wi -
docz ne do pie ro po dłuż szym okre sie cza su w oce nie ja -
ko ści wód prze pro wa dzo nej na pod sta wie wy ni ków ba -
dań re ali zo wa nych w ra mach Pań stwo we go Mo ni to rin -
gu Śro do wi ska.

Rów nie istot ne są dzia ła nia o cha rak te rze do raź -
nym, bę dą ce re ak cją na lo kal ne za gro że nia. Na te re nie
ujęć mon to wa ne są spe cja li stycz ne sys te my kom pu te -
ro we, po zwa la ją ce na zdal ną ob ser wa cję po zio mów
zwier cia dła wo dy w stud niach oraz kon tro lę ich wy daj -
no ści (np. gmi na Strze lin). Ilość po bie ra nych wód
z uję cia jest mo ni to ro wa na przez za rząd ców obiek tów,
po przez śle dze nie po bo rów go dzin nych i do bo wych
w sto sun ku do war to ści okre ślo nych w po zwo le niach
wod no -praw nych. Po bo ry te kon tro lo wa ne są też przez
WIOŚ. W przy pad ku stwier dze nia złej ja ko ści wód pod -
ziem nych z eks plo ata cji wy łą cza ne są uję cia, gdzie
stwier dzo no np. po nadnor ma tyw ne stę że nia azo ta nów
czy me ta li cięż kich (w gmi nie Żmi gród w po wie cie
trzeb nic kim), a tak że in sta lo wa ne są urzą dze nia po zwa -
la ją ce usu wać azo ta ny (SUW w m. Wój ci ce, gm. Jelcz -
-La sko wi ce).

Do waż niej szych prac zre ali zo wa nych w la tach
2010–2015 na uję ciach wód pod ziem nych wo je wódz -
twa dol no ślą skie go na le ża ły m.in.:

§ mo der ni za cja sta cji uzdat nia nia wo dy Ser by, re ali -
zo wa na przez PWiK Sp. z o.o. w Gło go wie, 
§ mo der ni za cja i roz bu do wa sta cji uzdat nia nia wo dy
w gmi nie Dłu go łę ka, 
§ roz bu do wa sta cji uzdat nia nia wo dy oraz sie ci wo -
do cią go wej w Sie kier czy nie, 
§ bu do wa sie ci wo do cią go wej i sta cji uzdat nia nia
wo dy w gmi nie Sy ców, 
§ mo der ni za cja sta cji uzdat nia nia wo dy dla mia sta
Ku do wy Zdro ju i gmi ny Le win Kłodz ki, 
§ po pra wa ja ko ści wo dy po przez roz bu do wę sta cji
uzdat nia nia wo dy i mo der ni za cję uję cia wo dy Ma -
jów ka w Kar pa czu, 
§ mo der ni za cja ujęć wo dy, zbior ni ków oraz sta cji
de zyn fek cji dla Szklar skiej Po rę by. 
Wszyst kie te pra ce przy czy nia ją się do wła ści wej

go spo dar ki ilo ścio wej, jak i ja ko ścio wej za so ba mi wód
pod ziem nych w wo je wódz twie dol no ślą skim.

Du że zna cze nie ma rów nież in for mo wa nie spo łe -
czeń stwa o sta nie wód pod ziem nych. Wszyst kie te in -
for ma cje do stęp ne są na stro nie PIG-PIB, GIOŚ oraz
WIOŚ we Wro cła wiu.

Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej Sp. z o.o. w Jel czu -
-La sko wi cach za sto so wał na sta cji uzdat nia nia wo dy
w miej sco wo ści Wój ci ce urzą dze nie do usu wa nia azo -
ta nów (A/AZD 180 DUET Per for ma). Urzą dze nie to filtr
au to ma tycz ny do pra cy cią głej, skła da ją cy się z dwóch
na prze mien nych pra cu ją cych ko lumn, któ re są wy peł -
nio ne sil nie za sa do wą ży wi cą (jo nit NSSR) do usu wa nia
azo ta nów w obec no ści jo nów siar cza no wych. Isto tą te -
go pro ce su jest rów no waż na wy mia na jo nów azo ta no -
wych z uzdat nio nej wo dy na jo ny chlor ko we z ży wi cy
jo no wy mien nej. 

Po peł nym wy ko rzy sta niu swo jej po jem no ści jo no -
wej, ży wi ca jo no wy mien na wy ma ga re ge ne ra cji. Re ge -
ne ra cja jo ni tu po le ga na płu ka niu zło ża roz two rem za -
wie ra ją cym jo ny, któ re ule gły usu nię ciu z jo ni tu – jest to
sól NaCI. W trak cie pra cy jed nej z ko lumn dru ga ko lum -
na jest już zre ge ne ro wa na i ocze ku je na włą cze nie do
pra cy. Prze łą cze nie ocze ku ją cej ko lum ny w tryb pra cy,
na stę pu je au to ma tycz nie po wy czer pa niu zdol no ści jo -
no wy mien nej ży wi cy w pra cu ją cej ak tu al nie bu tli. 

Ob słu ga urzą dze nia po le ga na okre so wym uzu peł -
nia niu so li w zbior ni kach so lan ki, po łą czo nych z ko lum -
na mi jo no wy mien ny mi. Po zwo li ło to na ob ni że nie stę -
że nia azo ta nów o oko ło 32% w wo dzie uzdat nio nej. 

Fot. 3.4. Urządzenie do usuwania azotanów – SUW
Wójcice (gm. Jelcz-Laskowice) (fot. Beata
Meinhardt) 
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