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2. WODY POWIERZCHNIOWE

2.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEÑ DO WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Stan czysto�ci wód powierzchniowych jest w du-
¿ym stopniu pochodn¹ procesów zachodz¹cych w go-
spodarce wodno-�ciekowej regionu. Dlatego te¿ by
w³a�ciwie oceniæ jako�æ rzek województwa nale¿y
przede wszystkim odnie�æ siê do zmian w gospodaro-
waniu wod¹, jakie na tym terenie zasz³y w ostatnich
latach. 

Od kilku lat obserwuje siê znaczny spadek zu¿y-
cia wody. Przyczyny tego zjawiska s¹ ró¿norodne, m.
in. stosowanie obiegów zamkniêtych w przemy�le,
zmiany w technologii produkcji na mniej wodoch³on-
ne, upadek wielu ga³êzi przemys³u, ale równie¿
bardziej racjonalne gospodarowanie wod¹, zarówno
w�ród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych.
Wp³ywa to na ilo�æ odprowadzanych do wód po-
wierzchniowych �cieków, zarówno komunalnych jak
i przemys³owych. Z przedstawionych poni¿ej danych
wynika, ¿e � podobnie jak zu¿ycie wody � ilo�æ �cie-
ków systematycznie obni¿a siê, przy czym spadek ten
szczególnie dotyczy u¿ytkowników komunalnych
(ilo�æ �cieków odprowadzanych bezpo�rednio z za-
k³adów przemys³owych utrzymuje siê od lat na zbli-
¿onym poziomie). 

Zmienia siê równie¿ wielko�æ i charakter zanie-
czyszczeñ odprowadzanych do wód powierzchnio-
wych. O ile w latach poprzednich dominowa³y zanie-
czyszczenia wnoszone ze �róde³ punktowych, zarów-
no komunalnych jak i przemys³owych, tak obecnie �

ze wzglêdu na ilo�æ i standard oddawanych do eks-
ploatacji oczyszczalni �cieków � dominowaæ zaczy-
naj¹ zanieczyszczenia ze �róde³ obszarowych. Na ich
charakter sk³adaj¹ siê zarówno nie oczyszczone �cie-
ki z terenów nie objêtych jeszcze kanalizacj¹ jak te¿
i wymywane z terenów zabudowanych, ³¹k, pastwisk
i pól uprawnych przez opady atmosferyczne substan-
cje zanieczyszczaj¹ce, w szczególno�ci sk³adniki
nawozów mineralnych i organicznych, �rodki ochro-
ny ro�lin, odcieki i osady. 

Poni¿ej przedstawiony zosta³ w sposób syntetycz-
ny stan gospodarki wodno-�ciekowej na trenie woje-
wództwa dolno�l¹skiego i zmiany w niej zachodz¹ce
w ostatnim dziesiêcioleciu. 

Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki
pañstwowej ilo�æ �cieków odprowadzanych do wód
powierzchniowych z punktowych �róde³ zanieczysz-
czeñ zlokalizowanych na terenie województwa
dolno�l¹skiego wynosi³a 209,7 mln m3, z czego
187,7 mln m3 stanowi³y �cieki wymagaj¹ce oczysz-
czania. Zrzuty bezpo�rednio z zak³adów przemys³o-
wych (³¹cznie z wodami ch³odniczymi i zanieczysz-
czonymi wodami kopalnianymi) stanowi³y
87,1 mln m3 tj. 41,5% ogó³u �cieków, a odprowadzane
z miejskich systemów kanalizacyjnych -
122,5 mln m3 tj.58,4%. 

Tabela I.2.1. �cieki przemys³owe i komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi z terenu
województwa dolno�l¹skiego (wg danych Urzêdu Statystycznego)
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Wykres I.2.1. Zmiany ilo�ci �cieków przemys³owych i komunalnych wymagaj¹cych oczyszczania w okresie
1980-2000 r. (wg danych Urzêdu Statystycznego)

Wykres I.2.2. Ilo�æ oczyszczalni komunalnych na terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1991-2000
(wg danych Urzêdu Statystycznego)

Tabela I.2.2. Ilo�ci �cieków przemys³owych i komunalnych wymagaj¹cych oczyszczania odprowadzanych do
wód powierzchniowych lub do ziemi na terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1980-2000 r.
(wg danych Urzêdu Statystycznego)
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Wykres I.2.3. £¹czne ilo�ci �cieków komunalnych i przemys³owych odprowadzanych z powiatów województwa
dolno�l¹skiego w 2000 r. (na podstawie wielko�ci op³at z tytu³u gospodarczego korzystania ze �rodowiska)

W �ciekach przemys³owych znaczny udzia³ (oko³o
25%) mia³y tzw. umownie czyste wody ch³odnicze.
Pozosta³e wody zanieczyszczone, odprowadzane ze
�róde³ przemys³owych oraz ca³o�æ �cieków z gospo-
darki komunalnej nale¿a³y do kategorii �cieków wy-
magaj¹cych oczyszczania. Oznacza to, ¿e 65,3% ilo-
�ci �cieków wymagaj¹cych oczyszczania pochodzi
z systemów komunalnych, a pozosta³e 34,7% odpro-
wadzane jest z zak³adów przemys³owych. 

W latach 1980-2000 ilo�æ odprowadzanych do
wód powierzchniowych �cieków komunalnych i prze-
mys³owych (wymagaj¹cych oczyszczania) zmniejszy-
³a siê z 403,1 mln m3/rok do 187,7 mln m3/rok

w 2000 r. tj. o 53,4%. Jest to przede wszystkim efekt
racjonalizacji zu¿ycia wody, zarówno na cele produk-
cyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej
przez zastosowane instrumenty prawno-ekonomiczne
(op³aty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zw³aszcza
urealnienie poziomu op³at zwiêkszy³o zainteresowa-
nie u¿ytkowników wody stosowaniem oszczêdniej-
szych rozwi¹zañ technologicznych, a czasami po pro-
stu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji
zu¿ycia wody sprzyja równie¿ upowszechnienie po-
miaru jej zu¿ycia oraz wprowadzenie zamkniêtych
obiegów wody. 

Tabela I.2.3. Ilo�æ pobieranej wody, ilo�ci �cieków i ³adunki zanieczyszczeñ odprowadzone z terenu
woj. dolno�l¹skiego (na podstawie wielko�ci op³at z tytu³u gospodarczego korzystania ze �rodowiska)
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Tabela I.2.4. £adunek zanie-
czyszczeñ odprowadzany
do poszczególnych zlewni
w 2000 r.
(na podstawie wielko�ci op³at
z tytu³u gospodarczego
korzystania ze �rodowiska)

Wykres I.2.4. £adunek BZT5 odprowadzany z gmin
województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.2.5. £adunek chlorków i siarczanów
odprowadzanych z gmin województwa dolno�l¹skiego 

Wykres I.2.6. £adunek metali ciê¿kich odprowadzanych
z gmin województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.2.7. £adunek zawiesiny odprowadzanej
z gmin województwa dolno�l¹skiego 

Na zamieszczonych poni¿ej wykresach przedstawio-
no procentowy udzia³, jaki w odprowadzanych ³adun-
kach zanieczyszczeñ maj¹ jego najwiêksi wytwórcy. Jak

mo¿na zauwa¿yæ, od 80 do 95% ³adunków zanieczysz-
czeñ (w zale¿no�ci od parametru) powstaje na terenie
kilku miast i najbardziej uprzemys³owionych gmin.
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2.2. JAKO�Æ POWIERZCHNIOWYCH WÓD P£YN¥CYCH

2.2.1. Charakterystyka systemu monitoringu
rzek

Badania monitoringowe rzek, prowadzone w la-
tach poprzednich, kontynuowane by³y w roku 2000
w niezmieniony sposób. Nast¹pi³o dalsze ujednolice-
nie metod badañ i oceny stanu czysto�ci rzek. Badania
potwierdzi³y zarówno konieczno�æ prowadzenia mo-
nitoringu jak te¿ i tendencje zarysowywuj¹ce siê w la-
tach poprzednich. 

Badaniami monitoringowymi, prowadzonymi
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska
we Wroc³awiu, objêtych by³o 15 rzek g³ównych i ich
dop³ywy. 

W 2000 r. kontrol¹ objêto 1731,7 km rzek w 205
przekrojach pomiarowo-kontrolnych, w tym w ra-
mach monitoringu krajowego w 53 przekrojach. 

Wytypowane rzeki badano z czêstotliwo�ci¹ raz
w miesi¹cu zgodnie z przedstawionym poni¿ej zakre-
sem. 

Tabela I.2.5. Wykaz d³ugo�ci badanych rzek na terenie województwa dolno�l¹skiego

Tabela I.2.6. Zakres badañ w monitoringu krajowym rzek
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2.2.2. Ocena stanu czysto�ci rzek

Ocena wyników badañ polega³a na okre�leniu
stopnia zanieczyszczenia rzek i zaliczeniu ich do jed-
nej z trzech klas czysto�ci ustalonych w obowi¹zuj¹-
cym od 1 stycznia 1992 r. Rozporz¹dzeniu Ministra
Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nic-
twa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji
wód oraz warunków jakim powinny odpowiadaæ �cie-
ki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. nr 116, poz.
503 z dnia 16.12.1991 r.). Za³¹cznik 1 do ww. rozpo-
rz¹dzenia podaje warto�ci wska�ników zanieczysz-
czenia �ródl¹dowych wód powierzchniowych dla po-
szczególnych klas czysto�ci. 

Wyniki klasyfikacji dla poszczególnych wska�ni-
ków stanowi³y podstawê dokonania ocen grupowych
wed³ug: 
§ zanieczyszczeñ organicznych (charakteryzowa-
nych oznaczeniami BZT5, ChZTMn, ChZTCr oraz

tlenu rozpuszczonego), 
§ zasolenia (okre�lanego ilo�ci¹ chlorków, siarcza-
nów i substancji rozpuszczonych), 
§ ilo�ci zawiesiny ogólnej, 
§ substancji biogennych (charakteryzowanych ilo-
�ci¹ azotu amonowego, azotu azotynowego, azotu
azotanowego, azotu ogólnego, fosforanów oraz
fosforu ogólnego), 
§ odczynu, 
§ fenoli lotnych, 
§ metali, 
§ stanu sanitarnego (okre�lanego warto�ci¹ miana
coli typu fekalnego), 
§ stanu biologicznego (okre�lanego w oparciu
o wska�nik saprobowo�ci i stê¿enie chlorofilu �a�).

Stopieñ zanieczyszczenia w poszczegó³nych punk-
tach pomiarowo-kontrolnych okre�lono metod¹ bez-
po�redni¹, której zasada polega na tym, ¿e je¿eli nor-
ma jest zachowana w 90% prób nale¿y przyj¹æ, ¿e wo-
da spe³nia wymagania normy danego parametru. Je¿e-
li chocia¿ w jednym wska�niku jako�ci wody norma
danej klasy czysto�ci nie jest zachowana w co naj-
mniej 90%, wody kwalifikuje siê do ni¿szej klasy czy-
sto�ci. 

We wszystkich ocenach i porównaniach, je¿eli nie
wskazano inaczej, wielko�ci¹ charakterystyczn¹ jest
warto�æ percentyla 90% z rocznego zbioru wyników. 

2.2.3. Odra

Rzeka Odra jest najwa¿niejsz¹ rzek¹ wojewódz-
twa, które prawie w ca³o�ci nale¿y do jej dorzecza
(jedynie niewielkie obszary Gór Orlickich, Sto³owych
i Izerskich znajduj¹ siê w zlewni £aby). Jej d³ugo�æ na
terenie województwa wynosi 215,0 km. 

W 2000 r. Odra wraz z dop³ywami badana by³a
w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych, a ³¹czna d³u-
go�æ objêtej badaniami rzeki wynosi³a 200,0 kilome-
trów. Do oceny w³¹czono te¿ wyniki badañ z punktu
reperowego w m. Wroc³aw, prowadzonych przez
IMGW. Z uwagi na bardzo wa¿n¹ rolê, jak¹ rzeka Od-
ra pe³ni w regionie i jej wielorakie wykorzystanie d¹-
¿y siê, aby odpowiada³a ona normom II klasy czysto-
�ci na terenie województwa dolno�l¹skiego za wyj¹t-
kiem odcinka od uj�cia rzeki Jezierzycy (km 342,1) do
przekroju przed punktem zrzutu �cieków ze zbiornika
odpadów poflotacyjnych �¯elazny Most� (km 392,4),
na którym d¹¿y siê do uzyskania klasy I. 

Rzeka jest odbiornikiem najwiêkszej ilo�ci �cie-
ków z terenu województwa dolno�l¹skiego, odprowa-
dzanych zarówno do niej bezpo�rednio jak i poprzez
jej dop³ywy. Do najwa¿niejszych bezpo�rednich �ró-
de³ zanieczyszczenia wg stanu na koniec 2000 r. na-
le¿¹:
§ Zak³ady Papiernicze w O³awie � odprowadzaj¹-
ce ok. 120 m3/d �cieków przemys³owych po pod-
czyszczaniu mechanicznym do m³ynówki Odry, 
§ m. O³awa � odprowadza ok. 7000 m3/d oczysz-
czonych �cieków oczyszczonych na oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej z usuwaniem zwi¹zków
biogennych, której ca³kowita przepustowo�æ
wynosi 15 000 m3/d, 
§ PPWMN �Wtórmet�, �Centroz³om�, baza PKS
i Polmozbyt w O³awie odprowadzaj¹ �cieki prze-
mys³owe i deszczowe po podczyszczeniu mecha-
nicznym rowem melioracyjnym do rzeki Odry, na-
tomiast �cieki bytowo-gospodarcze po oczyszcza-
niu mechaniczno-biologicznym na oczyszczalni
o przepustowo�ci 200 m3/d odprowadzone s¹
wspólnie ze �ciekami przemys³owymi; ³¹czna ilo�æ
odprowadzanych �cieków ok. 75 m3/d, 
§ oczyszczalnia �cieków z usuwaniem zwiazków
biogennych w Jelczu-Laskowicach, pow. o³awski,
która odprowadza �cieki w ilo�ci ok. 3500 m3/d. S¹

Tabela I.2.7. Zakres badañ w monitoringu wojewódzkim rzek
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to �cieki miejskie oraz �cieki bytowo-gospodarcze
i przemys³owe z Jelczañskich Zak³adów Samocho-
dowych w Jelczu-Laskowicach. Ca³kowita przepu-
stowo�æ oczyszczalni wynosi 4500 m3/d, 
§ oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
w Siechnicach dla gm. �w. Katarzyna (powiat
wroc³awski) o przepustowo�ci 1800 m3/d, odpro-
wadzaj¹ca ok. 400 m3/d �cieków pochodz¹cych ze
skanalizowanej czê�ci Siechnic oraz dowo¿onych
ze �w. Katarzyny i Radwanic, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia dla
Przedsiêbiorstwa Ogrodniczego �Siechnice� gm.
�w. Katarzyna, pow. wroc³awski, odprowadzaj¹ca
ok. 300 m3/d oczyszczonych �cieków,
§ oczyszczalnia �Viscoplastu� we Wroc³awiu
z której odprowadzane jest rowem Okn 1-1 ok.
1045 m3/d oczyszczonych �cieków przemys³o-
wych, poch³odniczych i sanitarnych, 
§ �Cussons� Polska S. A. we Wroc³awiu odprowa-
dzaj¹ce ok. 520 m3/d �cieków pochodz¹cych ze
stacji uzdatniania wody oraz wody opadowe, 
§Wroc³aw-Osobowice � przeci¹¿one pola irygo-
wane, z których �cieki w ilo�ci oko³o 53350 m3/d
odprowadzane s¹ do Odry 3 rowami: Rowem Oso-
bowickim, Rowem I-P, Rowem Mokrzyca.
W zwi¹zku z uruchomieniem ci¹gu biologicznego
na oczyszczalni �cieków �Janówek� oraz budow¹
ruroci¹gu t³ocznego i modernizacj¹ przepompowni
�Nowy Port� czê�æ �cieków z terenu miasta kiero-
wana jest na WO� �Janówek�, 
§Wroc³awska Oczyszczalnia �cieków (Janówek)
o projektowanej przepustowo�ci 90000 m3/d, od-
prowadzaj¹ca ok. 23900 m3/d �cieków po oczysz-
czaniu mechanicznym. W 2000 r. rozpocz¹³ siê
rozruch czê�ci biologicznej oczyszczalni. W mie-
�cie prowadzone s¹ ró¿nego rodzaju przedsiêwziê-
cia maj¹ce na celu doprowadzenie wiêkszej ilo�ci
�cieków na oczyszczalniê, 
§ Zak³ady Chemiczne �Rokita� S. A. w Brzegu
Dolnym, powiat wo³owski � 30% �cieków (pop³u-
czyny) oczyszczane jest mechanicznie, pozosta³e
(�cieki z procesów technologicznych oraz bytowo-
-gospodarcze) s¹ oczyszczane na oczyszczalni me-
chaniczno-biologicznej. �cieki w ilo�ci oko³o
35000 m3/d (w tym 24100 m3/d stanowi¹ �cieki
oczyszczone, reszta to nadmiarowe wody poch³od-
nicze) odprowadzane s¹ do Odry, 
§ m. Malczyce, powiat �redzki � odprowadza
3 wylotami 200 m3/d �cieków bez oczyszczania
oraz ok. 293 m3/d po oczyszczaniu mechaniczno-
-biologicznym. S¹ to �cieki pochodz¹ce z Malczyc
i czê�ciowo cukrowni �Ma³oszyn� oraz dowo¿one
z zewn¹trz (ok. 200 m3 /m-c), 
§ oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Cho-
bieni, powiat lubiñski, która odprowadza
197,5 m3/d �cieków, 
§ zak³ady nale¿¹ce do KGHM � huty miedzi: �Ce-
dynia� w Orsku, powiat g³ogowski, odprowadzaj¹-
ca 214 m3/d �cieków, �G³ogów II� w G³ogowie od-

prowadzaj¹ca 5100 m3/d �cieków, Zak³ad Hydro-
techniczny �¯elazny Most�, który odprowadza
79200 m3/d �cieków, 
§ komunalna oczyszczalnia �cieków dla miasta
G³ogowa, odprowadzaj¹ca 1715 m3/d �cieków po
oczyszczaniu mechanicznym. 
Wskutek stale zachodz¹cego porz¹dkowania go-

spodarki wodno-�ciekowej zmniejsza siê wp³yw do-
p³ywów na stan zanieczyszczenia Odry. Dotyczy to
szczególnie obserwowanego w latach poprzednich
negatywnego oddzia³ywania na Odrê rzek �lêzy i By-
strzycy. W roku 2000 wp³yw ten, szczególnie w zakre-
sie zwi¹zków biogennych, by³ minimalny. 

Ocena dla poszczególnych grup zanieczyszczeñ
przedstawiona zosta³a w tabeli. Poziom zanieczysz-
czenia rzeki Odry rozpatrywano w nastêpuj¹cych gru-
pach wska�ników: 
§ substancje organiczne � w 2000 r. rzeka Odra
na ca³ej badanej d³ugo�ci by³a dobrze natleniona.
Na podstawie oceny przeprowadzonej metod¹ bez-
po�redni¹ wszystkie punkty pomiarowe zakwalifi-
kowano do I klasy czysto�ci. Substancje organicz-
ne wystêpowa³y na poziomie klasy I i II ze wzglê-
du na warto�ci BZT5 i ChZTCr. Jedynie w punkcie
poni¿ej uj�cia Baryczy nast¹pi³ wzrost warto�ci
BZT5 do poziomu klasy III. W nastêpnym punkcie
warto�æ BZT5 wróci³a do poziomu klasy II, 
§ zasolenie � zasolenie rzeki w wiêkszo�ci punk-
tów pomiarowo-kontrolnych kszta³towa³o siê na
poziomie klasy III, jedynie w dwóch punktach
(przekrój reperowy i poni¿ej Dobrzejowic) zanoto-
wano warto�ci ponadnormatywne. Zadecydowa³y
o tym warto�ci przewodno�ci elektrolitycznej. Stê-
¿enie chlorków utrzymywa³o siê w wiêkszo�ci
punktów na poziomie klasy II. Siarczany wystêpo-
wa³y w ilo�ciach odpowiadaj¹cych klasie I. Jedy-
nie w punkcie poni¿ej Dobrzejowic nast¹pi³ wzrost
stê¿enia chlorków i siarczanów odpowiednio do
klasy III i II, 
§ zawiesina � na odcinku od punktu reperowgo do
punktu poni¿ej ZCh �Rokita� stê¿enie zawiesiny
nie odpowiada³o normom, pozosta³e odcinki na
podstawie stê¿eñ zanotowanych w 2000 r. zakwa-
lifikowano do III klasy czysto�ci, 
§ substancje biogenne � ponadnormatywne stê¿e-
nie zwi¹zków biogennych wyst¹pi³o w trzech
przekrojach pomiarowo-kontrolnych, o czym za-
decydowa³y warto�ci azotu azotynowego i fosforu
ogólnego. W porównaniu do roku poprzedniego
warto�ci stê¿eñ ponadnormatywnych s¹ znacznie
ni¿sze i na odcinku od punktu pow. ZCh �Rokita�
do punktu poni¿ej �cinawy tylko nieznacznie prze-
kraczaj¹ warto�ci dopuszczalne dla klasy III. Pozo-
sta³e wska�niki zwi¹zków biogennych wystêpowa-
³y na poziomie I, II (azot amonowy, azot azotano-
wy) lub III (fosforany) klasy czysto�ci, 
§ zanieczyszczenia specyficzne � stê¿enia po-
szczególnych wska�ników by³y zró¿nicowane
w kolejnych punktach. Stê¿enie fenoli w punkcie
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powy¿ej ZCh �Rokita� w dalszym ci¹gu utrzymu-
je siê na poziomie klasy III, na pozosta³ych odcin-
kach � klasy II lub I. Metale ciê¿kie wystêpowa³y
na poziomie I klasy, z wyj¹tkiem rtêci, dla której
w przekroju poni¿ej �cinawy zanotowano warto�ci
klasy II. Na ca³ym odcinku stê¿enia manganu
utrzymywa³y siê w II klasie. Stê¿enie sodu na od-
cinku do punktu poni¿ej ZCh �Rokita� osi¹ga³o
warto�ci ponadnormatywne, na pozosta³ym odcin-
ku spad³o do poziomu klasy III,
§ warto�ci odczynu kszta³towa³y siê na ca³ym ba-
danym odcinku na poziomie I klasy, 
§ stan sanitarny rzeki Odry na ca³ej jej d³ugo�ci
przekracza³ normy klasy III, 
§ wska�niki biologiczne osi¹gnê³y warto�ci
ponadnormatywne w przypadku chlorofilu �a� na
ca³ej d³ugo�ci rzeki. Wska�nik saprobowo�ci
odpowiada³ klasie II. 

Na rysunku przedstawiono przebieg zmian wielko�ci
stê¿eñ odpowiadaj¹cych percentylowi 90% dla

wska�ników zanieczyszczenia: BZT5, przewodno�ci,
azotu azotynowego i fosforu ogólnego. Warto�ci te
porównano do wielko�ci tych samych wska�ników
z 1994 i 1999. Z przedstawionych danych wynika, ¿e: 
§ generalnie dla wszystkich wska�ników obserwu-
je siê spadek ich warto�ci w porównaniu do roku
1994, z tendencj¹ do obni¿ania siê wzd³u¿ biegu
rzeki. Warto�æ BZT5 na ca³ym badany odcinku
utrzymywa³a siê w II klasie. Kontynuowana jest
równie¿ pozytywna tendencja obni¿ania siê stê¿e-
nia zwi¹zków biogennych, gdzie w porównaniu do
warto�ci z 1999 r. zwiêkszy³y siê odcinki III klasy, 
§ jednym z zanieczyszczeñ wp³ywaj¹cych na po-
zaklasow¹ ocenê stanu czysto�ci jest nadmierne
zasolenie wód rzeki Odry, lecz i w tym zakresie
obserwuje siê (na przyk³adzie przewodno�ci
elektrolitycznej) pozytywne zmiany. W porówna-
niu do lat poprzednich w roku 2000 na przewa¿a-
j¹cym odcinku Odry warto�æ tego wska�nika
kszta³towa³a siê na poziomie III klasy, 

Tabela I.2.8. Ocena jako�ci wód rzeki Odry i Smortawy za rok 2000



Rysunek I.2.1. Przebieg zmian     stê¿eñ podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w Odrze w 1994, 1999 i 2000 r. 
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§ wskutek prowadzonych modernizacji g³ównych
oczyszczalni �cieków zmniejszy³ siê wp³yw �cie-
ków odprowadzanych z rejonu miast Wroc³awia
i G³ogowa. 

Rzeka Smortawa jest prawobrze¿nym dop³ywem
Odry, uchodz¹cym do niej w km 222,5 poni¿ej m.
O³awa. Rzeka przep³ywa g³ównie przez tereny le�ne
z niewielk¹ zabudow¹ i ograniczon¹ dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹, w zwi¹zku z czym nale¿y do bardzo czystych.
Wiêkszo�æ oznaczanych wska�ników fizyko-chemicz-
nych nie przekracza³a warto�ci dla I klasy czysto�ci,
jedynie warto�ci azotu azotynowego osi¹gnê³y wa-
rto�æ II klasy. Warto�æ miana coli kszta³towa³a siê na
poziomie III klasy czysto�ci, co �wiadczyæ mo¿e
o przedostawaniu siê do rzeki niewielkich ilo�ci �cie-
ków bytowo-gospodarczych. W ocenie ogólnej wody
rzeki Smortawy na uj�ciu do Odry zosta³y zaklasyfi-
kowane do III klasy czysto�ci. W porównaniu do roku
1995, kiedy to rzeka Smortawa badana by³a po raz
ostatni, jej stan czysto�ci nie zmieni³ siê, nieznacznie
natomiast obni¿y³y siê odnotowane maksymalne war-
to�ci wiêkszo�ci mierzonych parametrów.

2.2.4. Zlewnia Nysy K³odzkiej

Nysa K³odzka

Wyp³ywaj¹ca na wysoko�ci 975 m n. p. m. ze sto-
ków Puchacza w po³udniowo-zachodniej czê�ci Ma-
sywu �nie¿nika Nysa K³odzka to najwiêksza rzeka
Kotliny K³odzkiej. Jest ona lewobrze¿nym dop³ywem
Odry, do której uchodzi w jej 181,3 km na wysoko�ci
140 m n. p. m., na terenie województwa opolskiego.
Ca³kowita d³ugo�æ rzeki wynosi 181,7 km. Rzeka bie-
rze pocz¹tek w województwie dolno�l¹skim, przez
które przep³ywa na odcinku o d³ugo�ci 89,4 km
i z którego wyp³ywa poni¿ej uj�cia potoku Truj¹ca
i powy¿ej Zbiornika Otmuchowskiego. Jej g³ówne do-
p³ywy na terenie naszego województwa to: Bystrzyca
K³odzka, Bia³a L¹decka, Bystrzyca Dusznicka, �ci-
nawka i Budzówka. Rzeka zasila w swym biegu dwa
zbiorniki retencyjne: Otmuchów i G³êbinów, po³o¿one
na terenie województwa opolskiego. 

Rzeka w górnym biegu przep³ywa przez tereny gó-
rzyste, o charakterze turystyczno-wypoczynkowym.
Nysa K³odzka i jej dop³ywy zbieraj¹ wody z obszarów
ochrony przyrodniczej, takich jak: Park Narodowy
Gór Sto³owych, �nie¿nicki Park Krajobrazowy, Góry
Bystrzyckie i Bardzkie. Na terenie Kotliny K³odzkiej,
w czê�ci stanowi¹cej zlewniê opisywanej rzeki, zloka-
lizowane s¹ 4 miejscowo�ci uzdrowiskowe regionu:
Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, L¹dek Zdrój i D³ugo-
pole Zdrój, a tak¿e miejscowo�ci turystyczne np. Miê-
dzylesie i Miêdzygórze. 

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczenia Nysy
K³odzkiej nale¿¹: 
§ rozproszone �ród³a �cieków bytowo-gospodar-
czych w górnej czê�ci zlewni rzeki, m. in. z Miê-
dzylesia, 

§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Bystrzycy K³odzkiej, powiat k³odzki, (ilo�æ od-
prowadzanych �cieków � 320,0 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna, z podwy¿szonym
stopniem usuwania zwi¹zków biogennych,
oczyszczalnia �cieków w K³odzku (ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków � 6000,0 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Bardzie, powiat z¹bkowicki (ilo�æ odprowadza-
nych �cieków � 100,0 m3/d), 
§ mechaniczno-chemiczna oczyszczalnia �cieków
Bardeckich Zak³adów Papierniczych w Bardzie,
powiat z¹bkowicki, (ilo�æ odprowadzanych �cie-
ków � 1 100,0 m3/d),
Odbiornikami �cieków s¹ równie¿ dop³ywy Nysy

K³odzkiej. 
Do Bystrzycy K³odzkiej odprowadzane s¹ �cieki z: 
§ mechaniczno-chemicznej oczyszczalni �cieków
Mazowieckich Zak³adów Papierniczych �Maz-
-Pak� (dawniej �Fortuna LAYF�) w Nowej By-
strzycy, powiat k³odzki, z du¿¹ czêstotliwo�ci¹
przerw w produkcji, co rzutuje na czasokres i ilo�æ
odprowadzanych �cieków, 
§ w Bystrzyckich Zak³adach Wyrobów Papierni-
czych w Bystrzycy K³odzkiej, powiat k³odzki,
wybudowana zosta³a instalacja do oczyszczania
�cieków technologicznych. Podczyszczone �cieki
kr¹¿¹ w obiegu zamkniêtym. 
Potok £omnica jest odbiornikiem �cieków z: 
§ mechanicznej oczyszczalni �cieków Rozlewni
Wody Mineralnej w Szczawinie, powiat k³odzki
(ilo�æ odprowadzanych �cieków � 126,0 m3/d), 
Budzówka odbiera �cieki z: 
§ mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
w Z¹bkowicach �l¹skich (ilo�æ odprowadzanych
�cieków � 5500,0 m3/d), 
§ mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
w Kamieñcu Z¹bkowickim, powiat z¹bkowicki
(ilo�æ odprowadzanych �cieków � 115,0 m3/d), 
§ mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
w Budzowie, ZUK Srebrna Góra, powiat z¹bko-
wicki (ilo�æ odprowadzanych �cieków �
230,0 m3/d), 
Do potoku Truj¹ca odprowadzane s¹ �cieki z:
§ mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
w Z³otym Stoku, powiat z¹bkowicki (ilo�æ odpro-
wadzanych �cieków � 200,0 m3/d), 
§ mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
Zak³adów Tworzyw i Farb w Z³otym Stoku, po-
wiat z¹bkowicki (ilo�æ odprowadzanych �cieków �
432,0 m3/d).

Du¿e ³adunki zanieczyszczeñ wnoszone s¹ do Ny-
sy K³odzkiej przez jej dop³ywy, np. przez ww. By-
strzycê K³odzk¹ i Budzówkê, czy te¿ przez �cinawkê. 

Nysa K³odzka badana by³a w 7 przekrojach pomia-
rowo-badawczych, na odcinku o d³ugo�ci 89,4 km,
obejmuj¹cym rzekê od �róde³ do wylotu z wojewódz-
twa (do uj�cia potoku Truj¹ca w 92,3 km). Jednocze-
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�nie kontrol¹ objêto przekroje uj�ciowe jej dop³ywów:
Bystrzycy K³odzkiej i Budzówki. 

Z uwagi na fakt, ¿e rzeka jest jednym ze �róde³ wo-
dy pitnej dla Wroc³awia, jako�æ wody w rzece na ca-
³ej jej d³ugo�ci winna spe³niaæ warunki okre�lone dla
I klasy czysto�ci wód powierzchniowych. 

Na podstawie oceny stanu czysto�ci, przeprowa-
dzonej metod¹ bezpo�redni¹, stwierdzono ¿e: 
§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych, zasolenie
wód rzeki oraz ilo�æ niesionych przez ni¹ zawiesin
utrzymywa³a siê na poziomie I klasy czysto�ci na
ca³ej d³ugo�ci kontrolowanego odcinka, 
§ stê¿enie substancji biogennych, które powy¿ej
Miêdzylesia odpowiada³o I klasie czysto�ci, w dal-
szych przekrojach wzrasta³o do warto�ci charakte-
rystycznych dla II, a nastêpnie III klasy czysto�ci.
W dwóch ostatnich kontrolowanych punktach: po-
ni¿ej Barda i poni¿ej uj�cia Budzówki, stwierdzo-
no wody nie odpowiadaj¹ce normom w tym zakre-
sie. O takiej klasyfikacji zadecydowa³o stê¿enie
azotu azotynowego, 

§ ilo�æ zanieczyszczeñ specyficznych, takich jak:
fenole lotne, metale oraz detergenty anionowe,
spe³nia³a warunki I klasy czysto�ci we wszystkich
kontrolowanych punktach, 
§ odczyn wody w badanych przekrojach nie prze-
kracza³ warto�ci charakterystycznych dla I klasy. 
Bior¹c pod uwagê badane parametry fizyko-che-

miczne mo¿na zauwa¿yæ, ¿e o klasyfikacji rzeki
w tym zakresie zdecydowa³y zwi¹zki biogenne, takie
jak azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny. Wody
zdeklasyfikowane stwierdzono wy³¹cznie w dwóch
przekrojach: poni¿ej Barda i poni¿ej uj�cia Budzówki,
na co wp³ynê³a ponadnormatywna zawarto�æ azotu
azotynowego. Oprócz biogenów wszystkie pozosta³e
kontrolowane w Nysie K³odzkiej wska�niki fizyko-
-chemiczne nie przekracza³y granic okre�lonych dla
I klasy czysto�ci. 

Badania hydrobiologiczne: indeks saprobowo�ci
sestonu wskazywa³ na II klasê czysto�ci, zawarto�æ
chlorofilu �a� utrzymywa³a siê na poziomie I klasy we
wszystkich przekrojach pomiarowych. 

Tabela I.2.9. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Nysy K³odzkiej i jej dop³ywów w 2000 r.
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Rysunek I.2.2. Przebieg zmian stê¿eñ podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w Nysie K³odzkiej w 1994,
1999 i 2000 r.
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Stan sanitarny wód rzeki w dwóch punktach kon-
trolnych, tj. powy¿ej i poni¿ej Miêdzylesia spe³nia³
warunki okre�lone dla III klasy czysto�ci. Deklasyfi-
kacja rzeki w tym zakresie nast¹pi³a poni¿ej uj�cia
Bystrzycy K³odzkiej. Ponadnormatywne zanieczysz-
czenie bakteriologiczne utrzymywa³o siê a¿ do wylo-
tu rzeki z województwa. Najgorszy stan sanitarny wo-
dy stwierdzono w przekroju usytuowanym poni¿ej uj-
�cia Bystrzycy K³odzkiej. 

Badane jednocze�nie z Nys¹ K³odzk¹ jej dwa do-
p³ywy wykazywa³y w przekrojach uj�ciowych wody
nadmiernie zanieczyszczone: 
§ Bystrzyca K³odzka: jako�æ wody nie odpowiada-
³a normom ze wzglêdu na ponadnormatywn¹ za-
warto�æ zwi¹zków organicznych i substancji bio-
gennych oraz bardzo z³y stan sanitarny, 
§ Budzówka: jej wody wybiega³y poza granice
okre�lone dla III klasy czysto�ci w zakresie stê¿e-
nia biogenów. Ilo�æ zwi¹zków organicznych, sub-
stancji rozpuszczonych i manganu odpowiada³a
poziomowi II klasy. W rzece stwierdzono po-
nadnormatywne zanieczyszczenie bakteriologicz-
ne wody. 
Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników za-

nieczyszczenia wzd³u¿ biegu rzeki w roku 1994, 1999
i 2000 przedstawiono na rysunku. W 2000 r., w po-
równaniu do 1999 r. stwierdzono nastêpuj¹ce zmiany
w klasyfikacji rzeki: 
§ poprawê jako�ci wody pod wzglêdem fizyko-
-chemicznym stwierdzono powy¿ej Miêdzylesia,
gdzie nast¹pi³a zmiana klasy z II na I oraz powy¿ej
Barda, gdzie wody zdeklasyfikowane przesz³y
w wody w³a�ciwe III klasie czysto�ci. W przekro-
jach: poni¿ej Barda oraz poni¿ej uj�cia Budzówki
jako�æ wód pogorszy³a siê z III klasy na nie odpo-
wiadaj¹c¹ normom. Powy¿sze zmiany uwarunko-
wane by³y stê¿eniami substancji biogennych, 
§ pod wzglêdem bakteriologicznym klasyfikacja
rzeki nie zmieni³a siê. 
Analizuj¹c wielko�æ stê¿eñ poszczególnych para-

metrów zanieczyszczeñ w latach 1994, 1999 i 2000
mo¿na stwierdziæ, ¿e przewa¿a³a tendencja spadkowa
w zakresie zawarto�ci zwi¹zków organicznych
charakteryzowanych wska�nikiem BZT5 oraz azotu
azotynowego i fosforu ogólnego. Na uwagê zas³uguje
fakt obni¿enia siê warto�ci BZT5 i stê¿enia azotu azo-
tynowego w przekroju zlokalizowanym powy¿ej Bar-
da (jednocze�nie poni¿ej uj�cia rzeki �cinawki), co
mo¿e byæ zwi¹zane z oddaniem w 2000 r. do eksplo-
atacji oczyszczalni �cieków w �cinawce Dolnej i po-
praw¹ jako�ci wody dla tych parametrów w rzece
�cinawce. 

Bia³a L¹decka
Bia³a L¹decka bierze swój pocz¹tek w Górach

Bialskich. Rzeka jest prawobrze¿nym dop³ywem Ny-
sy K³odzkiej, do której uchodzi w 133,1 km tej rzeki.
Bia³a L¹decka przep³ywa przez tereny o charakterze

turystyczno-uzdrowiskowym i rolniczym po³o¿one
w Kotlinie K³odzkiej, z miejscowo�ciami: Stronie
�l¹skie, L¹dek Zdrój, Radochów, Trzebieszowice, O³-
drzychowice i ¯elazno. W górnym biegu rzeka zbiera
wody z obszarów górskich, takich jak Góry Bialskie
i Masyw �nie¿nika, stanowi¹cych �nie¿nicki Park
Krajobrazowy. 

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczenia Bia³ej
L¹deckiej nale¿¹: 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Stroniu �l¹skim (ilo�æ odprowadzanych �cieków
6000 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w L¹dku Zdroju (ilo�æ odprowadzanych �cieków �
5800 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w O³drzychowicach (ilo�æ odprowadzanych �cie-
ków � 400 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Krosnowicach (przepustowo�æ oczyszczalni
100 m3/d). 
Kontrolê jako�ci wody przeprowadzano w 2000 r.

w 5 przekrojach pomiarowo-kontrolnych, wyznaczo-
nych na rzece o ca³kowitej d³ugo�ci wynosz¹cej 51,4
km. Równolegle z rzek¹ badany by³ jej dop³yw � po-
tok Morawka. 

Bia³a L¹decka powinna prowadziæ wody o jako�ci
odpowiadaj¹cej I klasie czysto�ci. 

Jako�æ wody pod wzglêdem fizyko-chemicznym: 
§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych, zawiesin,
detergentów anionowych, zasolenie wód rzeki oraz
jej odczyn, odpowiada³y warto�ciom charaktery-
stycznym dla I klasy czysto�ci, 
§ stê¿enie substancji biogennych w dwóch pierw-
szych punktach kontrolnych: powy¿ej Stronia �l¹-
skiego i powy¿ej L¹dka Zdroju, odpowiada³o II
klasie czysto�ci. W dwóch nastêpnych przekro-
jach: w Radochowie i poni¿ej Trzebieszowic
stwierdzono III klasê w tym zakresie. W przekroju
uj�ciowym jako�æ wody ponownie odpowiada³a II
klasie pod wzglêdem zawarto�ci zwi¹zków bio-
gennych. O klasyfikacji decydowa³y: fosforany,
fosfor ogólny i azot azotynowy, przy czym do po-
ziomu III klasy wzrasta³o wy³¹cznie stê¿enie azo-
tu azotynowego, 
§ badane metale mie�ci³y siê na poziomie I klasy
czysto�ci, z wyj¹tkiem jednego przekroju pomiaro-
wego: powy¿ej L¹dka Zdroju, gdzie zawarto�æ
manganu odpowiada³a III klasie. 
Podsumowuj¹c jako�æ wody pod wzglêdem fizy-

ko-chemicznym nale¿y podkre�liæ, ¿e w rzece Bia³ej
L¹deckiej nie stwierdzono w ogóle wód zdeklasyfiko-
wanych w tym zakresie. W pocz¹tkowym odcinku
i w przekroju uj�ciowym wyst¹pi³y wody II klasy czy-
sto�ci. W trzech punktach kontrolnych odnotowano III
klasê. O ocenie rzeki na podstawie parametrów fizy-
ko-chemicznych decydowa³y zwi¹zki biogenne,
w jednym przypadku by³a to zawarto�æ manganu. 
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Tabela I.2.10. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Bia³ej L¹deckiej w 2000 r.

Badania hydrobiologiczne wykonywane by³y na
uj�ciu rzeki. Wska�nik saprobowo�ci odpowiada³ tu II
klasie czysto�ci, zawarto�æ chlorofilu �a� nie wybie-
ga³a poza granice I klasy. 

Stan sanitarny wody, charakteryzowany wielko-
�ci¹ miana coli typu fekalnego, w przekroju �ród³o-
wym � powy¿ej Stronia �l¹skiego � nie przekracza³
warto�ci charakterystycznych dla III klasy czysto�ci.
W pozosta³ych punktach pomiarowo-badawczych
ilo�æ zanieczyszczeñ bakteriologicznych wybiega³a
poza normy klasyfikacyjne. 

Jako�æ wody w kontrolowanym równocze�nie
z rzek¹ Bia³¹ L¹deck¹ potoku Morawka w 2000 r.
odpowiada³a pod wzglêdem fizyko-chemicznym II
klasie czysto�ci ze wzglêdu na zawarto�æ zwi¹zków
fosforu. Stan sanitarny wód nie spe³nia³ wymaganych
norm. 

W 2000 r., w porównaniu do 1999 r. klasyfikacja
wód rzeki zmieni³a siê o klasê w dwóch przypadkach:
powy¿ej L¹dka Zdroju, gdzie zawarto�æ manganu
w 2000 r. odpowiada³a III klasie (w 1999 r. mangan

nie by³ badany) oraz w przekroju uj�ciowym, gdzie
poprawi³a siê jako�æ wody z odpowiadaj¹cej III klasie
na w³a�ciw¹ II klasie czysto�ci w zakresie zawarto�ci
azotu azotynowego. 

Porównuj¹c warto�ci stê¿eñ wybranych parame-
trów zanieczyszczeñ, takich jak BZT5, azot azotyno-

wy i azot azotanowy w latach 1994, 1999 i 2000 oraz
fosfor ogólny w latach 1999 i 2000 stwierdzono spad-
kowy trend zmian w przypadku zwi¹zków organicz-
nych oraz takich biogenów, jak azot azotynowy i azot
azotanowy w stosunku do 1994 r. W latach 1999
i 2000 stê¿enia tych parametrów w wiêkszo�ci utrzy-
mywa³y siê na podobnym poziomie. 

Jako�æ wody pod wzglêdem fizyko-chemicznym
w rzece Bia³ej L¹deckiej od d³u¿szego czasu utrzy-
muje siê na stosunkowo dobrym poziomie. Na prze-
strzeni lat 1994-2000 nie stwierdzono tu wód nie
odpowiadaj¹cych normom w tym zakresie, a w latach
1995-1998 w pocz¹tkowym odcinku rzeki badane
parametry fizyko-chemiczne odpowiada³y I klasie
czysto�ci.
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Tabela I.2.11. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Bystrzycy Dusznickiej w 2000 r.

Bystrzyca Dusznicka
Bystrzyca Dusznicka jest lewobrze¿nym dop³y-

wem Nysy K³odzkiej wyp³ywaj¹cym w okolicach
Zieleñca, w rejonie Gór Bystrzyckich. Rzeka uchodzi
do Nysy K³odzkiej w jej 130,2 km. Ca³kowita d³ugo�æ
badanej rzeki, od �róde³ do uj�cia, wynosi 33,0 km. 

Zlewnia rzeki to turystyczno-uzdrowiskowe
i rolnicze rejony Kotliny K³odzkiej, na których zloka-
lizowane s¹ m.in. miejscowo�ci: Duszniki Zdrój,
Szczytna, Polanica Zdrój. Bystrzyca zbiera wody z te-
renów ochrony przyrodniczej takich, jak Park Narodo-
wy Gór Sto³owych oraz Góry Bystrzyckie. 

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczenia Bystrzycy
Dusznickiej nale¿¹: 
§ mechaniczno-biologiczna, z podwy¿szonym
stopniem usuwania biogenów, grupowa oczysz-
czalnia �cieków w Polanicy Zdroju, (ilo�æ odpro-
wadzanych �cieków � 7700 m3/d); oczyszczalnia
przyjmuje �cieki z Polanicy Zdroju, Szczytnej
i Dusznik Zdroju. W grudniu 2000 r. zakoñczona
zosta³a modernizacja oczyszczalni podjêta po
szkodach wyrz¹dzonych przez powód� w 1998 r., 

§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
Rozlewni Wody Mineralnej w Polanicy Zdroju
(ilo�æ odprowadzanych �cieków � 480 m3/d), 
§ �cieki z osadników gnilnych zak³adu �Sudety
Crystal Works� w Szczytnej (ilo�æ �cieków odpro-
wadzanych do Kamiennego Potoku, dop³ywu By-
strzycy Dusznickiej � 360 m3/d). 
Badania jako�ci wody w rzece prowadzono

w 2000 r. w 7 przekrojach pomiarowych. 
Z uwagi na turystyczno-uzdrowiskowy charakter

zlewni jako�æ wód Bystrzycy Dusznickiej na ca³ej jej
d³ugo�ci powinna odpowiadaæ I klasie czysto�ci. 

Na podstawie oceny przeprowadzonej metod¹ bez-
po�redni¹ stwierdzono, ¿e: 
§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych mie�ci³a siê
w granicach I-II klasy czysto�ci wód powierzch-
niowych, przy czym II klasê stwierdzono w nastê-
puj¹cych przekrojach: powy¿ej Dusznik Zdroju
oraz powy¿ej i poni¿ej Polanicy Zdroju, 
§ zasolenie wód rzeki na ca³ej jej d³ugo�ci nie wy-
biega³o poza granice I klasy, 
§ ilo�æ niesionej zawiesiny jedynie powy¿ej Pola-
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nicy Zdroju odpowiada³a II klasie czysto�ci, w po-
zosta³ych przekrojach jej poziom nie wybiega³ po-
za granice okre�lone dla I klasy, 
§ stê¿enie substancji biogennych w pierwszym
przekroju pomiarowym odpowiada³o I klasie czy-
sto�ci. W nastêpnych punktach kontrolnych ich po-
ziom wzrasta³ do warto�ci charakterystycznych dla
II, a nastêpnie dla III klasy. W dwóch ostatnich
przekrojach: poni¿ej Polanicy Zdroju i na uj�ciu
rzeki do Nysy K³odzkiej, stwierdzono wody zde-
klasyfikowane w zakresie zawarto�ci zwi¹zków
biogennych. O klasyfikacji w tej grupie zanie-
czyszczeñ decydowa³ fosfor ogólny oraz azot azo-
tynowy, 
§ odczyn wody powy¿ej Polanicy Zdroju odpo-
wiada³ II klasie czysto�ci ze wzglêdu na lekk¹ al-
kalizacjê. W pozosta³ych przekrojach spe³nia³ wa-
runki I klasy czysto�ci, 
§ zawarto�æ metali oraz detergentów aniono-
wych na ca³ej d³ugo�ci rzeki odpowiada³a I klasie. 
Jako�æ wody w Bystrzycy Dusznickiej pod wzglê-

dem fizyko-chemicznym w trzech pocz¹tkowych
punktach kontrolnych odpowiada³a II klasie czysto�ci,
w dwóch nastêpnych stwierdzono III klasê. Wody nie
odpowiadaj¹ce normom wyst¹pi³y poni¿ej Polanicy
Zdroju i w przekroju uj�ciowym. O klasyfikacji rzeki
na podstawie parametrów fizyko-chemicznych decy-
dowa³y g³ównie substancje biogenne oraz, rzadziej,
zwi¹zki organiczne. 

Wykonywane w przekroju uj�ciowym badania hy-
drobiologiczne tj. wska�nik saprobowo�ci sestonu
oraz zawarto�æ chlorofilu �a� klasyfikowa³y rzekê
w tym punkcie do II klasy czysto�ci. 

Stan sanitarny wód rzeki spe³nia³ warunki II kla-
sy czysto�ci w pierwszym przekroju pomiarowo-ba-
dawczym � powy¿ej Dusznik Zdroju. W pozosta³ych
punktach jako�æ wody pod wzglêdem bakteriologicz-
nym wybiega³a poza granice III klasy czysto�ci. 

Porównuj¹c klasyfikacjê rzeki w zakresie fizyko-
-chemicznym w 2000 r., do poziomu stanu jej zanie-
czyszczenia w 1999 r., zauwa¿ono pozytywne zmiany.
Poprawê stwierdzono w trzech punktach kontrolnych:
przej�cie wód odpowiadaj¹cych III klasie czysto�ci
w wody w³a�ciwe II klasie czysto�ci odnotowano po-
wy¿ej dawnej oczyszczalni w Dusznikach Zdroju i po-
ni¿ej Dusznik Zdroju (poni¿ej dawnej oczyszczalni
w Dusznikach Zdroju), powy¿ej Polanicy Zdroju wo-
dy zdeklasyfikowane przesz³y w wody w³a�ciwe III
klasie czysto�ci. 

Klasyfikacja wód pod wzglêdem sanitarnym
w porównaniu do 1999 r. nie zmieni³a siê. 

�cinawka
Rzeka �cinawka bierze pocz¹tek na terenie Polski,

w Górach Wa³brzyskich, w okolicy wsi Kamionki. Po-
ni¿ej Goliñska rzeka wp³ywa na terytorium Czech,
które opuszcza powy¿ej T³umaczowa. Odt¹d, a¿ do
uj�cia do Nysy K³odzkiej w 124,0 km tej rzeki jako jej

lewobrze¿ny dop³yw, przep³ywa przez terytorium
Polski. Sumaryczna d³ugo�æ odcinków rzeki znajduj¹-
cych siê na terenie Polski wynosi 40,9 km (ca³kowita
d³ugo�æ �cinawki to 62,0 km). 

Zlewnia rzeki jest zró¿nicowana. Pocz¹tkowo �ci-
nawka zbiera wody z terenów górskich i podgórskich
zlokalizowanych w rejonie Gór Wa³brzyskich i Ka-
miennych. W tej czê�ci zlewni zlokalizowane s¹ m. in.
miejscowo�ci Soko³owsko i Mieroszów. Po przep³y-
niêciu przez Czechy, rzeka wp³ywa na tereny rolnicze
po³o¿one w okolicach miejscowo�ci �cinawki, staj¹c
siê jednocze�nie odbiornikiem wód swoich dop³y-
wów, pochodz¹cych z rejonów turystyczno-wypo-
czynkowych, m. in. Radkowa i Wambierzyc. Do �ci-
nawki uchodz¹ równie¿ cieki wodne z okolic Nowej
Rudy. 

G³ówne �ród³a zanieczyszczenia �cinawki to:
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Soko³owsku, powiat wa³brzyski (ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków 1230 m3/d). Oczyszczalnia jest
przeci¹¿ona i przewidziana do likwidacji, w przy-
sz³o�ci �cieki kierowane bêd¹ do oczyszczalni
w Goliñsku. 
Potok W³odzica, dop³yw �cinawki, jest odbiorni-

kiem �cieków z: 
§ mechanicznej oczyszczalni �cieków ZPJ �No-
war� w Nowej Rudzie (ilo�æ odprowadzanych
�cieków 203 m3/d), od pa�dziernika 1999 r. zak³ad
ten jest w stanie upad³o�ci, 
§ przez potok Ja�nica z mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni �cieków w Wojborzu (�rednia ilo�æ
odprowadzanych �cieków � 40 m3/d). 
Do potoku W³odzica odprowadzane by³y wcze-

�niej �cieki z mechaniczno-biologicznej, przeci¹¿onej
oczyszczalni �cieków we W³odowicach, obs³uguj¹cej
Now¹ Rudê. Natomiast do potoku Dzik, równie¿ do-
p³ywu �cinawki, wp³ywa³y �cieki z mechaniczno-bio-
logicznej, przeci¹¿onej oczyszczalni �cieków w No-
wej Rudzie � S³upcu. Obie oczyszczalnie zosta³y zli-
kwidowane w zwi¹zku z oddaniem do eksploatacji
w czerwcu 2000 r. grupowej, mechaniczno-biologicz-
nej, z podwy¿szonym stopniem usuwania biogenów,
oczyszczalni �cieków w �cinawce Dolnej, o przepu-
stowo�ci 6000 m3/d. Oczyszczalnia ta obs³uguje No-
w¹ Rudê, Wambierzyce i W³odowice, po wybudowa-
niu kolektorów �ciekowych pod³¹czony zostanie do
niej równie¿ Radków. 

W drugiej po³owie 2000 r. w zlewni rzeki oddano
do eksploatacji drug¹, mechaniczno-biologiczn¹,
z podwy¿szonym stopniem usuwania biogenów,
oczyszczalniê �cieków w Goliñsku, o przepustowo�ci
950 m3/d. Oczyszczalnia ta obs³uguje czê�æ miasta
Mieroszów i stwarza mo¿liwo�æ pod³¹czenia innych
pobliskich miejscowo�ci, np. Kowalowej oraz Soko-
³owska, obs³ugiwanego przez star¹ i przeci¹¿an¹
oczyszczalniê �cieków. 

Jako�æ wody w rzece kontrolowana by³a w 3 prze-
krojach pomiarowo-badawczych. 
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D¹¿y siê, aby jako�æ wód rzeki �cinawki od �róde³
do granicy pañstwa i od granicy pañstwa do uj�cia od-
powiada³a I klasie czysto�ci. 

Z wy¿ej przedstawionej oceny wynika, ¿e: 
§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych powy¿ej
T³umaczowa mie�ci³a siê w granicach II klasy czy-
sto�ci. W pozosta³ych przekrojach stwierdzono
I klasê w tym zakresie, 
§ parametry takie jak: zasolenie wód rzeki oraz
ilo�æ niesionych zawiesin, spe³nia³y warunki I kla-
sy, 
§ stê¿enie substancji biogennych we wszystkich
punktach kontrolnych nie spe³nia³o norm klasyfi-
kacyjnych w zakresie zawarto�ci azotu azotynowe-
go i fosforanów. Ilo�æ fosforu ogólnego nie odpo-
wiada³a normom w przekrojach granicznych,
w punkcie uj�ciowym jego poziom mie�ci³ siê na-
tomiast w granicach III klasy czysto�ci. Powy¿ej
T³umaczowa zawarto�æ azotu azotanowego i ogól-
nego wzros³a do warto�ci w³a�ciwej II klasie czy-
sto�ci, 

§ ilo�æ fenoli lotnych kontrolowanych w przekroju
uj�ciowym oraz zawarto�æ detergentów aniono-
wych i metali badanych we wszystkich punktach
kontrolnych, spe³nia³a warunki I klasy, 
§ odczyn wody nie wybiega³ poza granice okre�lo-
ne dla I klasy czysto�ci. 
Jako�æ wody pod wzglêdem fizyko-chemicznym

w trzech badanych w 2000 r. punktach rzeki �cinawki
nie odpowiada³a normom, o czym zdecydowa³a za-
warto�æ zwi¹zków biogennych. Analizuj¹c wielko�æ
stê¿eñ wybranych parametrów fizyko-chemicznych
w poszczególnych przekrojach badawczych stwier-
dzono, ¿e najbardziej niekorzystne warto�ci w zakre-
sie BZT5, azotu azotynowego, azotu azotanowego
oraz fosforu ogólnego odnotowano w punkcie kontro-
lnym zlokalizowanym powy¿ej T³umaczowa, gdzie
�cinawka wp³ywa do Polski po przep³yniêciu przez
terytorium Czech. 

Wska�niki hydrobiologiczne: we wszystkich
przekrojach indeks saprobowo�ci sestonu odpowiada³
II klasie czysto�ci, natomiast zawarto�æ chlorofilu �a�
nie przekracza³a granic I klasy. 

Stan sanitarny rzeki nie spe³nia³ dopuszczalnych
norm zarówno w punktach granicznych, jak i w prze-
kroju uj�ciowym. 

W zwi¹zku z tym, ¿e rzeka kontrolowana by³a wy-
³¹cznie w trzech punktach, zrezygnowano (podobnie
jak w latach ubieg³ych) z przeprowadzania klasyfika-
cji odcinków rzeki. 

W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., klasyfikacja
rzeki pod wzglêdem fizyko-chemicznym i bakteriolo-
gicznym nie zmieni³a siê. 

2.2.5. O³awa

O³awa jest ciekiem II rzêdu, uchodz¹cym w km
250,5 lewobrze¿nym dop³ywem rzeki Odry. D³ugo�æ
ca³kowita rzeki wynosi 91,7 km, a powierzchnia jej
zlewni 1002,7 km2. Zlewnia ma charakter rolniczy,
o intensywnej produkcji upraw w jej �rodkowym bie-
gu, oraz pewnej ilo�ci lasów w górnym biegu. O³awa
ma szczególne znaczenie w sieci monitoringu woje-
wódzkiego z uwagi na fakt zaopatrywania w wodê m.
Wroc³awia. 

Badaniami stanu zanieczyszczenia rzeki objêty by³
odcinek o d³ugo�ci 82,4 km i prowadzono je
w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych. 

Z uwagi na fakt, ¿e rzeka stanowi �ród³o wody pit-
nej dla miasta Wroc³awia, jej wody powinny odpo-
wiadaæ wymaganiom I klasy czysto�ci powierzchnio-
wych wód p³yn¹cych. 

Do wa¿niejszych punktowych �róde³ zanieczysz-
czeñ obci¹¿aj¹cych wody rzeki O³awy nale¿¹: 
§ miasto Ziêbice, powiat z¹bkowicki, odprowadza-
j¹ce �cieki w ilo�ci 4500 m3/d po oczyszczaniu
mechaniczni-biologicznym na komunalnej oczysz-
czalni �cieków z podwy¿szonym usuwanie zwi¹z-
ków biogennych; po modernizacji przeprowadzo-
nej w 1996 r. projektowana przepustowo�æ oczysz-
czalni wynosi 5400 m3/d, 

Tabela I.2.12. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki
�cinawki w 2000 r.
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§ Cukrownia �Ziêbice�, powiat z¹bkowicki, od-
prowadzaj¹ca poprzez potok Wrze�nica �cieki
oczyszczane w zbiornikach akumulacyjnych, 
§ Zak³ady Maszyn Ceramicznych i Kamionki
w Ziêbicach, powiat z¹bkowicki, odprowadzaj¹ce
ok. 30 m3/d �cieków oczyszczonych w oczyszczal-
ni mechaniczno-biologicznej typu BIOBLOK; 
§ m. Henryków, powiat z¹bkowicki, z której od-
prowadzanych jest ok. 103 m3/d �cieków oczysz-
czanych na polach irygowanych o przepustowo�ci
250 m3/d. Oczyszczalnia nie osi¹ga zak³adanych
parametrów oczyszczania;
§ miasto Wi¹zów, powiat strzeliñski, w którym ok.
250 m3/d �cieków oczyszczanych jest na mecha-
niczno-biologicznej oczyszczalni �cieków z usu-
waniem zwi¹zków biogennych, pozosta³a ich
czê�æ odprowadzana jest poprzez rowy melioracyj-
ne i m³ynówkê do rzeki. Ca³kowita przepustowo�æ
oczyszczalni wynosi 500 m3/d;

§ baza autobusowa MPK we Wroc³awiu odprowa-
dzaj¹ca oczyszczone �cieki sanitarne, przemys³o-
we i opadowe w ilo�ci 90 m3/d przez rów i Bro-
chówkê, 
§ CNPPiUE Unitra-Dolam we Wroc³awiu � odpro-
wadzaj¹ podczyszczone �cieki opadowe i poch³od-
nicze w ilo�ci 250 m3/d.
Pewien ³adunek zanieczyszczeñ wnoszony jest do

rzeki O³awy poprzez jej dop³ywy � Gnojn¹ i, w mniej-
szym stopniu, Krynkê. Dop³ywy te w 2000 r. objête
zosta³y badaniami monitoringowymi i na ich podsta-
wie okre�lono zmiany, jakie zasz³y w stanie czysto�ci
tych cieków w ostatnich kilku latach. 

Dodatkowo wody rzeki obci¹¿a m. O³awa odpro-
wadzaj¹ce z czê�ci miasta �cieki deszczowe (2 wylo-
ty). Ponadto w dolnym biegu rz. O³awy �ród³em za-
nieczyszczeñ s¹ potoki Zielona, do którego odprowa-
dzane s¹ �cieki z czê�ci Siechnic (przez Koci Rów),
oraz Brochówka prowadz¹cy wody zanieczyszczone

Tabela I.2.13. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki O³awy w 2000 r.
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�ciekami z Wojszyc i, czê�ciowo, Brochowa. Równie¿
uj�cie Brochówki do O³awy objête zosta³o badaniami
monitoringowymi w 2000 r.

Ocenê jako�ci wód rzeki O³awy przeprowadzonej
metod¹ bezpo�redni¹ przedstawiono w tabeli. Dla po-
szczególnych grup wska�ników przedstawia siê ona
nastêpuj¹co: 
§ substancje organiczne � rzeka w 2000 r. by³a
dobrze natleniona (I klasa). Stê¿enie zwi¹zków
organicznych odpowiada³o klasie I i II, o czym
zadecydowa³y warto�ci BZT5, w wiêkszo�ci prze-
krojów na poziomie II klasy czysto�ci, 
§ zasolenie � na ca³ej d³ugo�ci rzeki zasolenie
utrzymywa³o siê na poziomie klasy I i II. Zadecy-
dowa³o o tym stê¿enie substancji rozpuszczonych
na poziomie klasy II (jedynie powy¿ej Ziêbic
i Wi¹zowa � klasa I). Chlorki i siarczany wystêpo-
wa³y w ilo�ciach charakterystycznych dla klasy I.
W punkcie uj�ciowym stwierdzono wzrost stê¿e-
nia siarczanów do poziomu klasy II, 
§ zawiesina ogólna � w porównaniu do roku ubie-
g³ego mo¿na zaobserwowaæ powrót warto�ci za-
wiesiny do warto�ci z klasy II i III na odcinku od
�róde³ do Wi¹zowa, na pozosta³ym odcinku utrzy-
mywa³a siê na poziomie klasy I, 
§ zwi¹zki biogenne � równie¿ w przypadku
zwi¹zków biogennych w porównaniu do roku
ubieg³ego wyst¹pi³ spadek stê¿eñ niektórych
wska�ników. Na odcinku powy¿ej Ziêbic i od ka-
na³u przerzutowego do punktu powy¿ej Siechnic
stê¿enie azotu azotynowego odpowiada³o normom
klasy II, a punkcie poni¿ej m. Siechnice � III,
podczas gdy na pozosta³ej d³ugo�ci rzeki przekra-
cza³o dopuszczalne normy. Fosfor ogólny wystê-
powa³ w ilo�ciach ponadnormatywnych na odcin-
ku poni¿ej Ziêbic do Wi¹zowa, w pozosta³ych
punktach wystêpowa³ na poziomie II lub III klasy
czysto�ci. Stê¿enia pozosta³ych zwi¹zków biogen-
nych nie przekracza³y norm klasy II, 
§ warto�ci odczynu na ca³ej d³ugo�ci utrzymywa-
³y siê na poziomie I klasy czysto�ci, 
§ stê¿enia metali utrzymywa³y siê w granicach
I klasy za wyj¹tkiem manganu i potasu, którego
stê¿enie odpowiada³o normie klasy II. Stê¿enie
fenoli odpowiada³o normie klasy II, a na odcinku
�ród³owym i w punkcie poni¿ej Siechnic � klasy I, 
§ stan sanitarny � na niemal¿e ca³ej swojej d³ugo-
�ci O³awa by³a nadmiernie zanieczyszczona bakte-
riami coli typu ka³owego, jedynie na odcinku po-
wy¿ej i poni¿ej Siechnic warto�ci tego wska�nika
mie�ci³y siê w III klasie czysto�ci, 
§ wska�niki biologiczne kwalifikowa³y rzekê
O³awê do II i III klasy czysto�ci, co stanowi nie-
wielk¹ poprawê w stosunku do roku 1999. 

Wody Kana³u Przerzutowego w 2000 r. odpowia-
da³y normie I klasie w przypadku wiêkszo�ci wska�-
ników. BZT5, zawarto�æ substancji rozpuszczonych,
stê¿enia fosforanów i fenoli wystêpowa³o na poziomie

klasy II, a stê¿enie azotu azotynowego i fosforu � kla-
sy III). Równie¿ zawarto�æ bakterii coli typu ka³owe-
go oraz chlorofilu �a� utrzymywa³a siê na poziomie
klasy III. Metale ciê¿kie oraz detergenty wystêpowa³y
w ilo�ciach charakterystycznych dla klasy I. 

Rzeka Krynka jest lewobrze¿nym dop³ywem O³a-
wy, d³ugo�ci 34,6 km, uchodz¹cym do niej w km 53,4,
poni¿ej Strzelina. Rzeka przep³ywa przez tereny
upraw rolniczych. Wiêkszo�æ wska�ników badanych
w roku 2000 mie�ci³a siê w I lub II (azot ogólny, fos-
forany) klasie czysto�ci. Jedynie stê¿enie azotu azoty-
nowego osi¹gnê³o warto�ci ponadnormatywne, a stê-
¿enie fosforu ogólnego i zawiesiny warto�ci III klasy
czysto�ci. Równie¿ zawarto�æ bakterii coli przekra-
cza³a dopuszczalne normy. W porównaniu do roku
1994, kiedy to ostanio prowadzone by³y badania
w tym przekroju pomiarowo-kontrolnym, zanotowano
spadek stê¿eñ wielu wska�ników, m. in. BZT5, siar-
czanów, substancji rozpuszczonych, azotu amonowe-
go i azotanowego, fosforanów i fosforu. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e rzeka przep³ywa przez spor¹ liczbê jed-
nostek osadniczych, jej stan czysto�ci znacznie popra-
wi³ siê. 

Rzeka Gnojna jest równie¿ lewobrze¿nym dop³y-
wem O³awy o d³ugo�ci 34,6 km, uchodz¹cym do niej
w km 37,8 w m. Drzemlikowice. I dla tej rzeki wiêk-
szo�æ badanych wska�ników w 2000 r. utrzymywa³a
siê w I lub II (BZT5, siarczany, substancje rozpuszczo-
ne, azot ogólny, fosfor i fosforany) klasie czysto�ci.
Jedynie stê¿enie azotu azotynowego i warto�æ miana
coli nie odpowiada³a normom. W porównaniu do
1994 r. dla wiêkszo�ci wska�ników odnotowano
spadek warto�ci. 

Rzeka Brochówka jest prawobrze¿nym dop³ywem
O³awy uchodz¹cym do niej na terenie miasta Wroc³a-
wia w km 4,2. Rzeka (wraz dop³ywem Rów Wojszyc-
ki, który przep³ywa przez nieskanalizowane tereny
osiedli wroc³awskich Wojszyc i O³taszyna) w punkcie
uj�ciowym jest bardzo zanieczyszczona. Znaczna
wiêkszo�æ wska�ników przekracza dopuszczalne nor-
my i stan ten nie ulega poprawie od wielu lat (w po-
równaniu do roku 1996 obni¿y³y siê wprawdzie war-
to�ci maksymalne niektórych wska�ników � BZT5,
ChZT, miedzi, o³owiu, ale nadal s¹ one bardzo wyso-
kie). Rzeka ta zdecydowanie wp³ywa na stan czysto-
�ci O³awy w punkcie uj�ciowym do Odry. 

Analiza poszczególnych grup wska�ników zanie-
czyszczeñ wykaza³a, ¿e wody rzeki O³awy nie odpo-
wiadaj¹ normom czysto�ci wód powierzchniowych.
Wp³yw na tak¹ ocenê ma g³ównie ilo�æ bakterii typu
coli fekalnych, a w niektórych punktach równie¿ stê-
¿enie azotu azotynowego i fosforu ogólnego. 

Przebieg zmian stê¿enia, okre�lonego jako percen-
tyl 90% dla czterech wybranych wska�ników zanie-
czyszczenia wzd³u¿ biegu rzeki dla roku 1999, 1994
i 2000 przedstawiono na rysunku. 
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Rysunek I.2.3. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w rzece O³awie w latach
1994, 1999 i 2000
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Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e: 
§ w porównaniu do roku 1994 w roku 1999 nast¹-
pi³ spadek stê¿eñ wszystkich wska�ników, osi¹ga-
j¹c na niektórych odcinkach warto�ci z przedzia³u
dla klasy II, natomiast w roku 2000 zanotowano
wzrost (z wyj¹tkiem BZT5) wska�ników zanie-
czyszczenia, 
§ zasadniczy wp³yw na poprawê stanu czysto�ci
wód rzeki O³awy mia³o usprawnienie funkcjono-
wania oczyszczalni w Ziêbicach i skierowanie
�cieków ze Strzelina na now¹ oczyszczalniê
w Górcu (zlewnia �lêzy), 
§ w roku 2000, z uwagi na niskie stany wód i k³o-
poty z utrzymaniem parametrów procesów oczysz-
czania na oczyszczalni w Ziêbicach, nast¹pi³
wzrost wska�ników zanieczyszczenia w przekro-
jach poni¿ej Ziêbic; nie mia³o to jednak istotnego
wp³ywu na stan czysto�ci O³awy w obszarze ujêcia
wody dla Wroc³awia, 
§ nieznacznie ale systematycznie rosn¹ wska�niki
zanieczyszczenia na uj�ciowym odcinku rzeki, na
co wp³yw maj¹ dop³ywy Zielona i Brochówka oraz
nieuporz¹dkowana dotychczas gospodarka wodno-
-�ciekowa na tym obszarze. 
Na wykresie przedstawiono przebieg zmian stê¿eñ

wybranych wska�ników zanieczyszczenia w latach
1993-1999 w przekroju uj�ciowym O³awy, km 2,0.
O ile systematycznie maleje w tym przekroju warto�æ
BZT5, o tyle stê¿enia zwi¹zków biogennych pozosta-

j¹ praktycznie od lat na niezmienionym poziomie.
Wp³yw na to ma niew¹tpliwie rzeka Brochówka,
uchodz¹ca do O³awy powy¿ej tego punktu. 

2.2.6. �lêza

Rzeka �lêza jest ciekiem II rzêdu, lewobrze¿nym
dop³ywem rzeki Odry. Swój pocz¹tek bierze na przed-
górzu Sudeckim, w rejonie Wzgórz Niemczañskich,
powy¿ej miejscowo�ci Przerzeczyn Zdrój. Jej d³ugo�æ
wynosi 78,6 km, a powierzchnia zlewni 971,7 km2.
Zlewnia ma charakter typowo rolniczy, z du¿ym ob-
szarem upraw. Na jej terenie brak jest wiêkszych
o�rodków miejskich. 

W 2000 r. rzeka �lêza by³a badana na d³ugo�ci
75,0 km w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych.

Zgodnie z wymaganiami docelowymi wody �lêzy
powinny spe³niaæ warunki II klasy czysto�ci na odcin-
ku od �ród³a do miejscowo�ci £agiewniki oraz III kla-
sy czysto�ci na odcinku od m. £agiewniki do uj�cia do
rzeki Odry. 

Rzeka �lêza nale¿y do zanieczyszczonych rzek
województwa wroc³awskiego. Do istotnych �róde³ za-
nieczyszczeñ mo¿na zaliczyæ: 
§ uzdrowisko Przerzeczyn Zdrój, powiat dzier¿o-
niowski, które odprowadza �cieki bytowo-gospo-
darcze w ilo�ci 160 m3/d po oczyszczeniu na kon-
tenerowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
typu BIOBLOK, 
§ bêd¹c¹ w trakcie rozruchu oczyszczalniê �cie-
ków bytowo-gospodarczych i przemys³owych
z procesami beztlenowymi i tlenowymi o projekto-
wanej przepustowo�ci 3576 m3/d dla miejscowo�ci
£agiewniki, powiat dzier¿oniowski. Na oczysz-
czalniê skierowane zosta³y �cieki z Cukrowni �£a-
giewniki�. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
do oczyszczalni dop³ywaæ bêd¹ równie¿ �cieki
z miejscowo�ci Siennice i Radzików, 
§ Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ w Jordano-
wie, powiat wroc³awski � posiadaj¹c¹ prawid³owo
funkcjonuj¹ca oczyszczalniê mechaniczno-biolo-
giczn¹ o przepustowo�ci 117 m3/d. Oczyszczone
�cieki w ³¹cznej ilo�ci 85 m3/d odprowadzane s¹
dwa razy dziennie, 
§ komunaln¹ oczyszczalniê �cieków dla miasta
Strzelina w Górcu, odprowadzaj¹c¹ do Ma³ej �lê-
zy ok. 2500 m3/d �cieków po oczyszczaniu mecha-
niczno-biologicznym z usuwaniem zwi¹zków bio-
gennych. Ca³kowita przepustowo�æ oczyszczalni
wynosi 7000 m3/d. Na oczyszczalniê dowo¿one s¹
z terenu gminy �cieki w ilo�ci ok. 63 m3/d, 
§ Cukrowniê �Strzelin� odprowadzaj¹c¹ do potoku
Pluskawka ok. 90 m3/d �cieków po oczyszczaniu
na polach zalewowych, 
§ �McCain Poland� w Chociwelu, powiat strzeliñ-
ski, odprowadzaj¹cy rowem R-17 do Ma³ej �lêzy

Wykres I.2.8. Przebieg zmian stê¿eñ [w mg/l] wska�ników zanieczyszczenia dla rzeki O³awy w km 2,0
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1720 m3/d �cieków przemys³owych i deszczowych
po oczyszczaniu mechaniczno-biologicznym.
�cieki bytowo-gospodarcze z zak³adu kierowane
s¹ na oczyszczalniê komunaln¹ w Górcu, 
§ �INCO-VERITAS� w Borowie, powiat strzeliñ-
ski � odprowadza poprzez kanalizacjê lokaln¹ do
�lêzy �cieki bytowo-gospodarcze w ilo�ci 18 m3/d
po ich oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni, 
§ gminn¹ mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê
�cieków o dzia³aniu cyklicznym typu SBR w ¯óra-
winie, powiat wroc³awski, o przepustowo�ci
360 m3/d, odprowadzaj¹ca ok. 120 m3/d oczysz-
czonych �cieków, 
§ Zak³ady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
w Pietrzykowicach, powiat wroc³awski, odprowa-
dzaj¹ce po oczyszczaniu mechanicznym do Kasiny
wszystkie �cieki powstaj¹ce na terenie zak³adu (by-
towo-gospodarcze i przemys³owe). �redniodobowa
ilo�æ odprowadzanych �cieków wynosi 25 m3/d, 

§ gorzelniê w Strzeganowicach, powiat wroc³aw-
ski, która odprowadza do �lêzy przez rów meliora-
cyjny i Kasinê �cieki oczyszczane na prawid³owo
eksploatowanej oczyszczalni mechaniczno-biolo-
gicznej o przepustowo�ci 4,5 m3/d, 
§ oczyszczalniê �cieków Spó³dzielni Mieszkanio-
wej �Rolbud� � �cieki bytowo-gospodarcze z osie-
dla Balzaka we Wroc³awiu w ilo�ci 170 m3/d po
oczyszczaniu odprowadzane s¹ rowem melioracyj-
nym do Kasiny, 
§ Gospodarstwo Rolne w Wysokiej, powiat wro-
c³awski � odprowadza do rowu melioracyjnego
i dalej do �lêzy �cieki bytowo-gospodarcze z osie-
dla mieszkaniowego po ich oczyszczeniu na pe³no-
sprawnej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.
Projektowana �redniodobowa ilo�æ odprowadza-
nych �cieków wynosi 158 m3/d, rzeczywista �
80 m3/d, 
§ Farmaceutyczn¹ Spó³dzielnia Pracy �Galena� we
Wroc³awiu � funkcjonuje pe³nosprawna oczysz-

Tabela I.2.14. Ocena jako�ci wód rzeki �lêzy i jej dop³ywów w 2000 r.
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czalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowo-
�ci 53 m3/d. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ok.
20 m3/d, 
§ dodatkowym �ród³em zanieczyszczeñ s¹ �cieki
deszczowe z terenu Wroc³awia odprowadzane po-
nad dwudziestoma wylotami kanalizacji deszczo-
wej bez nale¿ytego oczyszczania. Na sieci i wylo-
tach kanalizacji brak jest podstawowych zabezpie-
czeñ przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi. 

Spo�ród dop³ywów rzeki �lêzy najwiêkszy wp³yw
na stopieñ jej zanieczyszczenia maj¹ rzeki Ma³a �lêza
i jej dop³yw Pluskawka. W 2000 r. dodatkowo badane
by³y w przekrojach uj�ciowych dop³ywy ¯órawka
i Kasina. 

Ocena w poszczególnych grupach zanieczyszczeñ
przedstawiona jest w tabeli. 

Stan czysto�ci wód rzeki �lêzy w 2000 r. przedsta-
wia³ siê nastêpuj¹co: 
§ zanieczyszczenia organiczne � niska by³a za-
warto�æ tlenu rozpuszczonego, spadaj¹ca na uj-
�ciowym odcinku do warto�ci klasy III i to ona
g³ównie decydowa³a o klasyfikacji ogólnej. Stan
ten wywo³any by³ raczej niskimi przep³ywami
i wysokimi temperaturami w okresie wiosenno-
-letnim ni¿ rzeczywistym poziomem zanieczysz-
czeñ, tym bardziej, ¿e warto�æ BZT5 na ca³ym od-
cinku (z wyj¹tkiem przekroju poni¿ej Cukrowni
�£agiewniki�) utrzymywa³a siê na poziomie klasy
II, a przekroju uj�ciowym osi¹gnê³a poziom klasy
I. Mo¿na zaobserwowaæ ci¹g³y spadek stê¿eñ tego
wska�nika w porównaniu do lat ubieg³ych, 
§ zasolenie � na ca³ej d³ugo�ci rzeki stê¿enie
chlorków odpowiada³o normom klasy I, stê¿enie
substancji rozpuszczonych � klasy II. Siarczany
w pocz¹tkowym biegu rzeki wystêpowa³y na po-
ziomie klasy I. Poni¿ej dop³ywu Ma³ej �lêzy wy-
st¹pi³ wzrost stê¿enia do poziomu klasy II. W ko-
lejnych punktach zaobserwowano utrzymywanie
siê tego wska�nika na poziomie warto�ci odpowia-
daj¹cych klasie II, i wzrost na uj�ciu do Odry do

poziomu klasy III, 
§ zawiesiny � stê¿enie zawiesin wystêpowa³o na
poziomie klasy III i II na odcinku od �róde³ rzeki
do punktu poni¿ej Cukrowni �£agiewniki� oraz na
poziomie klasy I na pozosta³ym odcinku, 
§ substancje biogenne � w tej grupie zanieczysz-
czeñ wska�nikami decyduj¹cymi o dyskwalifikacji
by³y azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny,
których stê¿enia nie odpowiada³y normom na ca³ej
d³ugo�ci rzeki. Stê¿enia pozosta³ych zwi¹zków
azotu utrzymywa³y siê na poziomie I b¹d� II klasy, 
§ warto�ci odczynu na ca³ej d³ugo�ci odpowiada³y
I klasie czysto�ci, 
§ zanieczyszczenia specyficzne � stê¿enie metali
ciê¿kich, badanych w kilku przekrojach, odpowia-
da³o warto�ciom klasy I, z wyj¹tkiem manganu (II
klasa). Stê¿enie fenoli odpowiada³o normom klasy
II,
§ stan sanitarny � na ca³ej d³ugo�ci rzeki bakterie
coli typu ka³owego wystêpowa³y w ilo�ciach
znacznie przekraczaj¹cych normy, 
§ stan biologiczny � warto�ci wska�ników sapro-

bowo�ci utrzymywa³o siê w granicach klasy III, chlo-
rofilu �a� � klasy II. 

Nie zmieni³ siê zasadniczo stan czysto�ci wód Ma-
³ej �lêzy w 2000 r. w porównaniu do roku poprzednie-
go. W dalszym ci¹gu utrzymywa³y siê ponadnorma-
tywne warto�ci BZT5, zawiesiny, azotu azotynowego,
fosforanów i fosforu ogólnego. Równie¿ i stan sanitar-
ny nie zmieni³ siê, pozostaj¹c na pozaklasowym po-
ziomie. Natomiast je¿eli chodzi o wska�niki obecno-
�ci zwi¹zków organicznych, zaobserwowano wzrost
warto�ci tlenu rozpuszczonego (non®III klasa),
a w grupie zwi¹zków biogennych spadek azotu azota-
nowego (III®I) i azotu ogólnego (III®II). Pozosta³e
grupy wska�ników utrzymywa³y siê na tym samym
poziomie. Przebieg zmian podstawowych wska�ników
zanieczyszczenia w latach 1993-2000 w przekroju
uj�ciowym do �lêzy przedstawiono na wykresie.
Niepokoj¹cym jest sta³y wzrost stê¿enia fosforu
ogólnego.

Wykres I.2.9. Przebieg zmian wybranych wska�ników zanieczyszczenia w latach 1993-2000 dla rzeki Ma³ej �lêzy
w przekroju uj�ciowym do �lêzy
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Rysunek I.2.4. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia dla rzeki �lêzy w latach
1994, 1999 i 2000
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Rzeka ¯órawka jest prawobrze¿nym dop³ywem
�lêzy, uchodz¹cym do niej w km 22,8, poni¿ej m. ¯ó-
rawina. Dop³yw ten nie by³ do tej pory badany.
W 2000 r. wody ¯órawki charakteryzowa³y siê ma³¹
ilo�ci¹ tlenu rozpuszczonego (zapewne ze wzglêdu na
niewielki przep³yw i wysokie temperatury) i podwy¿-
szonymi warto�ciami BZT5 (III klasa) i ChZTMn (II
klasa). Zasolenie rzeki utrzywa³o siê na poziomie III
klasy, o czym decydowa³a warto�æ przewodno�ci
elektrolitycznej. Zwi¹zki biogenne � azot azotynowy,
fosforany i fosfor ogólny przekracza³y warto�ci nor-
matywne, równie¿ i stan sanitarny nie odpowiada³
normom. Stê¿enia manganu kszta³towa³y siê na pozio-
mie III klasy a fenoli lotnych na poziomie II klasy
czysto�ci. 

Rzeka Kasina jest lewobrze¿nym dop³ywem �lê-
zy, uchodz¹cym do niej w km 6,7 na terenie m. Wro-
c³awia. Przep³ywa przez tereny rolnicze na po³udnio-
wy-zachód od Wroc³awia i dzielnice miejskie
(Muchobór). Wody rzeki w 2000 r. charakteryzowa³y
siê ponadnormatywnie obni¿on¹ zawarto�ci¹ tlenu
rozpuszczonego (niskie przep³ywy i wysokie tempera-
tury w miesi¹cach wiosenno-letnich). Pozosta³e
wska�niki z grupy zwi¹zków organicznych pozosta-
wa³y na poziomie II klasy czysto�ci. Ponanormatyw-
ne by³y równie¿ stê¿enia azotu azotynowego, fosfora-
nów i fosforu ogólnego oraz warto�æ miana coli. Po-
zosta³e parametry utrzymywa³y siê na poziomie II kla-
sy czysto�ci, a zasolenie na poziomie III klasy (prze-
wodno�æ, siarczany). W porównaniu do roku 1994 r.,
kiedy to rzeka badana by³a po raz ostatni, obni¿y³a siê
warto�æ BZT5, substancji rozpuszczonych, azotu azo-
tanowego i azotu ogólnego. 

Przebieg zmian stê¿eñ okre�lonych percentylem
90% wzd³u¿ biegu rzeki dla czterech charakterystycz-
nych wska�ników zanieczyszczania w latach 1994,
1999 i 2000 przedstawiono na rysunku. Z przedsta-
wionej interpretacji wynika, ¿e: 
§ nie nast¹pi³y istotne zmiany w stanie czysto�ci
rzeki w porównaniu do roku 1999. Jedynie warto�æ
BZT5 znacznie obni¿y³a siê, osi¹gaj¹c w uj�cio-
wym odcinku poziom I klasy czysto�ci. Maleje
równie¿ systematycznie zasolenie wód rzeki, oce-
niane tutaj poprzez przewodno�æ elektrolityczn¹, 
§ relatywna poprawa stanu czysto�ci rzeki �lêzy
wynikaj¹ca z likwidacji Cukrowni �Klecina� we
Wroc³awiu i skierowaniu �cieków z Cukrowni
�£agiewniki� na oczyszczalniê utrwala siê, aczkol-
wiek w roku 2000 nast¹pi³o pewne zahamowanie
tego procesu w odniesieniu do zwi¹zków biogen-
nych, 
§ w dalszym ci¹gu powa¿nym �ród³em zanie-
czyszczenia jest rzeka Ma³a �lêza, a skierowanie
do niej �cieków z oczyszczalni w Górcu (Strzelin)
spowodowa³o wzrost stê¿enia azotu azotynowego
i fosforu, 
§ na ca³ej d³ugo�ci rzeka nie odpowiada normom
i w dalszym ci¹gu jest jedn¹ z bardziej zanieczysz-
czonych w regionie. 

2.2.7. Zlewnia Bystrzycy

Bystrzyca bierze pocz¹tek powy¿ej G³uszycy,
w okolicach Gór Suchych i Sowich. Jako lewobrze¿-
ny dop³yw uchodzi do Odry w jej 266,5 km. Ca³kowi-
ta d³ugo�æ opisywanej rzeki wynosi 95,2 km. Rzeka
odwadnia du¿y obszar Sudetów �rodkowych oraz
Masywu �lêzy, a powierzchnia jej zlewni wynosi
1767,8 km2. Bystrzyca zasila dwa zbiorniki zaporowe:
w Lubachowie oraz w Mietkowie. Najwa¿niejsze jej
dop³ywy to Strzegomka wraz z wpadaj¹c¹ do niej
Pe³cznic¹, Pi³awa i Czarna Woda. 

Do zlewni Bystrzycy nale¿¹ zurbanizowane
i rolnicze tereny regionu. Rzeka przep³ywa m.in.
przez G³uszycê, Jugowice, �widnicê, K¹ty Wroc³aw-
skie i Wroc³aw. Ponadto Bystrzyca, g³ównie poprzez
dop³ywy, zbiera wody z obszarów przyrody chronio-
nej, takich jak Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy, Park
Krajobrazowy Gór Sowich, Park Krajobrazowy Sude-
tów Wa³brzyskich i �lê¿añski Park Krajobrazowy.

Bystrzyca
W 2000 r. Bystrzyca kontrolowana by³a w 11

punktach pomiarowo-kontrolnych a ponadto kontrolo-
wane by³y dop³ywy: Jedlinka, Walimka i Czarna Wo-
da. Dwa du¿e dop³ywy Bystrzycy � Pi³awa i Strze-
gomka omówione s¹ oddzielnie. 

Wed³ug za³o¿eñ dotycz¹cych oczekiwanego stanu
czysto�ci rzeki, wody Bystrzycy powinny odpowiadaæ
I klasie czysto�ci na odcinku od �róde³ do p³d granicy
m. �widnica oraz II klasie czysto�ci od m. �widnica
do zbiornika w Mietkowie. Poni¿ej zbiornika Miet-
ków do uj�cia do rzeki Odry, powinny odpowiadaæ
normom III klasy czysto�ci powierzchniowych wód
p³yn¹cych. 

Z terenów zurbanizowanych i rejonów rolniczych
odprowadzane s¹ �cieki bytowe, technologiczne oraz
pochodz¹ce z gospodarki wiejskiej. G³ówne �ród³a za-
nieczyszczeñ Bystrzycy to: 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Jugowicach, powiat wa³brzyski (ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków � 9000 m3/d). Do oczyszczalni tej
pod³¹czone s¹: G³uszyca, Walim i Jedlina Zdrój.
�cieki z wymienionej oczyszczalni odprowadzane
s¹ kolektorem �ciekowym �opask¹� poza zbiornik
w Lubachowie, celem ochrony wód zbiornika.
Oczyszczalnia jest niedoci¹¿ona. W zwi¹zku z upa-
d³o�ci¹ przemys³u w³ókienniczego w Walimiu
i G³uszycy znacznie zmniejszy³a siê ilo�æ �cieków.
Konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Jedlinie Zdroju, Walimiu i G³uszycy, 
§ mechaniczno-biologiczna, starego typu (ze z³o-
¿em biologicznym), oczyszczalnia �cieków w Wa³-
brzychu, w dzielnicy Rusinowa (ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków � 250 m3/d). Oczyszczalnia od-
prowadza �cieki do potoku Rusinowskiego, nale-
¿¹cego do zlewni Bystrzycy. W przysz³o�ci plano-
wane jest przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej
odprowadzaj¹cej �cieki z tej dzielnicy na budowa-
n¹ oczyszczalniê w Dzieæmorowicach, 
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§ mechaniczno-biologiczna, z podwy¿szonym
stopniem usuwania biogenów, oczyszczalnia �cie-
ków w Zawiszowie (ko³o �widnicy), powiat �wid-
nicki, obs³uguj¹ca �widnicê i okoliczne wsie, takie
jak Pszenno i S³otwina (ilo�æ odprowadzanych
�cieków � 17600 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Marcinowicach, powiat �widnicki, która odpro-
wadza �cieki przez rów melioracyjny do Bystrzycy
(ilo�æ odprowadzanych �cieków � 120 m3/d), 
§ Borzygniew-Mietków, powiat wroc³awski �
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (BOS-
200), z której odprowadzane s¹ �cieki z Mietkowa
i okolicznych wsi w ilo�ci ok. 108 m3/d, 
§ Kostom³oty-Piotrowice, powiat �redzki �
oczyszczalnia dla wsi Kostom³oty, Zab³oto, Piotro-
wice, Piersno odprowadzaj¹ca ok. 359 m3/d przy
przepustowo�ci 1500 m3/d, 
§ m. K¹ty Wroc³awskie, powiat wroc³awski � ca-
³o�æ �cieków pochodz¹cych z miasta odprowadza-
na jest do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
o przepustowo�ci 2740 m3/d. Ogó³em ilo�æ odpro-
wadzanych �cieków wynosi³a ok. 1100 m3/d, 
§ Zak³ady Chemiczne �Z³otniki� we Wroc³awiu
odprowadzaj¹ce po oczyszczaniu mechaniczno-
-chemicznym 180 m3/d �cieków, 
§ �Weltex�-Wroc³aw � zak³ad znajduje siê w sta-
nie likwidacji. Pod³¹czone poprzednio do oczysz-
czalni obiekty i posesje w³¹czane s¹ stopniowo do
kanalizacji miejskiej. Obecnie na oczyszczalniê
dop³ywa ok. 30 m3/d �cieków, 
§Wroc³awskie Zak³ady Materia³ów Ogniotrwa³ych
� odprowadzaj¹ce bez pozwolenia 38 m3/d �cie-
ków sanitarnych i deszczowych po podczyszcza-
niu na osadnikach gnilnych. Projektuje siê budowê
oczyszczalni �cieków, 
§ oczyszczalnie �cieków miejskich dla Wroc³awia:
�Le�nica� � odprowadzaj¹ca ok. 1052 m3/d �cie-
ków oraz �Ratyñ� � odprowadzaj¹ca ok. 264 m3/d. 

Znaczny ³adunek zanieczyszczeñ wnoszony jest do
Bystrzycy przez jej dop³ywy � Pi³awê i Strzegomkê. 

Ocena jako�ci wód rzeki Bystrzycy i jej dop³ywów
metod¹ bezpo�redni¹ przedstawiona jest w tabeli.
W zakresie fizyko-chemicznym jako�æ wody w rzece
Bystrzycy przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 
§ warto�ci parametrów charakteryzuj¹cych zawar-
to�æ zwi¹zków organicznych w wodzie odpowia-
da³y stê¿eniom charakterystycznym dla I klasy
czysto�ci wód powierzchniowych na odcinku od
powy¿ej G³uszycy do powy¿ej Metalplast i �wid-
nicy w³¹cznie. W czterech nastêpnych przekrojach
(poni¿ej �widnicy, powy¿ej i poni¿ej zbiornika
�Mietków� oraz powy¿ej uj�cia Strzegomki) BZT5
i ChZTCr odpowiada³o II klasie czysto�ci. Poni¿ej
uj�cia Strzegomki warto�ci te wzros³y do poziomu
III klasy, 
§ zasolenie wód rzeki, od �róde³ do przekroju zlo-
kalizowanego poni¿ej �widnicy mie�ci³o siê
w granicach I klasy czysto�ci. Powy¿ej zbiornika

�Mietków� zasolenie wody w Bystrzycy zwiêk-
szy³o siê w zakresie zawarto�ci siarczanów i sub-
stancji rozpuszczonych do warto�ci charaktery-
stycznych dla II klasy. Pozosta³e parametry zasole-
nia w tym przekroju pomiarowym odpowiada³y
I klasie czysto�ci. Punkt usytuowany powy¿ej
zbiornika �Mietków� zlokalizowany jest jednocze-
�nie poni¿ej uj�cia Pi³awy do Bystrzycy. Wody Pi-
³awy w przekroju uj�ciowym charakteryzowa³y siê
podwy¿szonym do poziomu III klasy zasoleniem,
wnoszonym do rzeki Bystrzycy. Na pozosta³ym
odcinku Bystrzycy ponownie odnotowano I klasê
czysto�ci, z wyj¹tkiem przekroju uj�ciowego gdzie
nast¹pi³ wzrost substancji rozpuszczonych do po-
ziomu klasy II, 
§ ilo�æ zawiesiny niesionej z wodami rzeki odpo-
wiada³a I klasie do przekroju zlokalizowanego po-
ni¿ej �widnicy. Powy¿ej zbiornika �Mietków�
ilo�æ zawiesin wzros³a do warto�ci charaktery-
stycznych dla II klasy czysto�ci. Poni¿ej zbiornika
ilo�æ zawiesiny powróci³a do poziomu klasy I,
a poni¿ej Czarnej Wody ponownie wzros³a do po-
ziomu klasy II. W przekroju uj�ciowym odnotowa-
no III klasê, 
§ zawarto�æ substancji biogennych w pocz¹tko-
wym odcinku rzeki, do przekroju zlokalizowanego
powy¿ej zbiornika Lubachów w³¹cznie, utrzymy-
wa³a siê na poziomie II-III klasy czysto�ci, o czym
decydowa³y: azot azotynowy, fosforany i fosfor
ogólny. Deklasyfikacja w tym zakresie nast¹pi³a
poni¿ej zbiornika Lubachów, gdzie do poziomu
ponadnormatywnego, utrzymuj¹cego siê a¿ do uj-
�cia do Odry, wzros³o stê¿enie g³ównie azotu azo-
tynowego, ale równie¿ i fosforanów i fosforu ogól-
nego na niektórych odcinkach. Zwiêkszy³a siê
równie¿ zawarto�æ azotu azotanowego i ogólnego
poni¿ej �widnicy do zbiornika �Mietków� i poni-
¿ej uj�cia Strzegomki, odpowiadaj¹c tu II-III klasie
czysto�ci. Poni¿ej �widnicy, powy¿ej zbiornika
�Mietków� i poni¿ej uj�cia Strzegomki podnios³o
siê stê¿enie azotu amonowego, osi¹gaj¹c warto�ci
charakterystyczne dla II i III klasy czysto�ci, 
§ stê¿enie fenoli lotnych i detergentów aniono-
wych w wodach Bystrzycy na odcinku od �róde³
do zbiornika Mietków nie wybiega³o poza granice
okre�lone dla I klasy czysto�ci, 
§ odczyn wody od powy¿ej G³uszycy do uj�cia do
Odry mie�ci³ siê w granicach I klasy czysto�ci, 
§ ilo�æ potasu, utrzymuj¹ca siê w pocz¹tkowym
odcinku rzeki na poziomie I klasy czysto�ci, wzro-
s³a do warto�ci charakterystycznych dla II klasy
w przekroju poni¿ej �widnicy, a powy¿ej Mietko-
wa i poni¿ej uj�cia Strzegomki do uj�cia do Odry
osi¹gnê³a poziom III klasy czysto�ci, 
§ stê¿enie manganu odpowiada³o II klasie poni¿ej
zbiornika �Mietków�, III klasie poni¿ej zbiornika
i II klasie na pozostalym odcinku. Zawarto�æ pozo-
sta³ych badanych metali nie wybiega³a poza grani-
ce okre�lone dla I klasy czysto�ci. 



Tabela I. . Ocena jako�ci wód rzeki Bystrzycy i jej dop³ywów w 2000 r.
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Rysunek I.2.5. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w rzece Bystrzycy w latach
1994, 1999 i 2000 
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Podsumowuj¹c jako�æ wody pod wzglêdem fizy-
ko-chemicznym mo¿na stwierdziæ, ¿e w pierwszym
przekroju pomiarowo-badawczym (powy¿ej G³uszy-
cy) odpowiada³a ona II klasie czysto�ci. W dwóch na-
stêpnych punktach kontrolnych stwierdzono III klasê
czysto�ci. Deklasyfikacja wody nast¹pi³a poni¿ej
zbiornika Lubachów (jednocze�nie poni¿ej uj�cia ko-
lektora �ciekowego odprowadzaj¹cego �cieki
z oczyszczalni w Jugowicach) i utrzymywa³a siê a¿ do
uj�cia do Odry. O klasyfikacji rzeki w zakresie fizyko-
-chemicznym na tym odcinku decydowa³y zwi¹zki
biogenne. 

Wska�niki hydrobiologiczne: saprobowo�æ se-
stonu odpowiada³a II klasie czysto�ci we wszystkich
omawianych przekrojach, z wyj¹tkiem dwóch ostat-
nich, gdzie zanotowano warto�ci charakterystyczne
dla III klasy. Zawarto�æ chlorofilu �a� mie�ci³a siê
w granicach I klasy czysto�ci w punktach górnego od-
cinka rzeki z wyj¹tkiem nastêpuj¹cych przekrojów:
powy¿ej oczyszczalni Jugowice (III klasa), poni¿ej
�widnicy (II klasa). Od przekroju powy¿ej zbiornika
Mietków a¿ do uj�cia oznaczone warto�ci nie odpo-
wiada³y normom. Podwy¿szone warto�ci w tym za-
kresie, �wiadcz¹ce o zwiêkszonym rozwoju glonów,
odnotowano w pa�dzierniku (powy¿ej oczyszczalni
Jugowice) oraz w lipcu � w dwóch pozosta³ych wy-
mienionych przekrojach. 

Stan sanitarny wody na ca³ej d³ugo�ci odcinka od
powy¿ej G³uszycy do uj�cia do Odry nie odpowiada³
normom. Porównawczo najwiêksze zanieczyszczenie
wody bakteriami z grupy coli typu fekalnego stwier-
dzono poni¿ej �widnicy oraz powy¿ej zbiornika Miet-
ków. 

Kontrolowane jednocze�nie jej dop³ywy: Jedlinka,
Walimka i Czarna Woda wnosi³y do rzeki Bystrzycy
wody o nastêpuj¹cej jako�ci: 
§ potok Jedlinka w punkcie uj�ciowym charakte-
ryzowa³ siê wodami nie odpowiadaj¹cymi nor-
mom pod wzglêdem zawarto�ci substancji biogen-
nych, jak równie¿ odnotowano w nim silne zanie-
czyszczenie bakteriologiczne, 
§ w przekroju uj�ciowym Walimki stwierdzono
wody II klasy czysto�ci w zakresie zawarto�ci
zwi¹zków biogennych oraz nie odpowiadaj¹cy
normom stan sanitarny wód, 
§ rzeka Czarna Woda, badana w przekroju uj�cio-
wym do Bystrzycy nie odpowiada³a normom, a pa-
rametrami decyduj¹cymi o takiej klasyfikacji by³o
stê¿enie azotu azotynowego, fosforanów i fosforu
ogólnego, chlorofilu �a� oraz warto�æ miana coli.
Pozosta³e wska�niki utrzymywa³u siê na poziomie
I lub II (BZT5, ChZTCr, substancje rozpuszczone)
klasy czysto�ci. Wysoka by³a równie¿ (III klasa)
zawarto�æ manganu. 
Badany jednocze�nie w 2000 r. dop³yw Czarnej

Wody � Potok Sulistrowicki charakteryzowa³ siê sta-
nem czysto�ci nie odpowiadaj¹cym normom, a para-
metrami, które zdecydowa³y o tak negatywnej klasyfi-
kacji by³y zawarto�æ zawiesiny i stê¿enie fosforu

ogólnego. Stê¿enie azotu azotynowego i warto�æ mia-
na coli mie�ci³y siê w III klasie czysto�ci, a pozosta³e
parametry w I lub II klasie. 

Przebieg zmian stê¿eñ czterech wybranych wska�-
ników zanieczyszczenia wzd³u¿ biegu rzeki przedsta-
wiono na rysunku. W 2000 r., w porównaniu do 1999 r.,
zasz³y nastêpuj¹ce zmiany w klasyfikacji rzeki: 
§ w zakresie wska�ników fizyko-chemicznych
stwierdzono poprawê jako�ci wód nie dopowiada-
j¹cych normom na wody odpowiadaj¹ce III klasie
czysto�ci w przekroju zlokalizowanym powy¿ej
zbiornika Lubachów (78,0 km), ze wzglêdu na od-
czyn wody, który w 1999 deklasyfikowa³ wody, 
§ pod wzglêdem bakteriologicznym w 2 punktach
kontrolnych tj. powy¿ej G³uszycy i poni¿ej zbior-
nika Lubachów jako�æ wody z w³a�ciwej III klasie
zmieni³a siê na nie odpowiadaj¹c¹ normom. 
Analiza warto�ci stê¿eñ g³ównych parametrów za-

nieczyszczeñ w porównywanych latach 1994,1999
i 2000 prowadzi do nastêpuj¹cych wniosków: w la-
tach 1999 i 2000 rozk³ad stê¿eñ wzd³u¿ biegu rzeki
by³ podobny. Nieznacznie wzros³y warto�ci zwi¹zków
biogennych na uj�ciowym odcinku rzeki. W porówna-
niu do 1994 r. w latach tych stwierdzono np. spadek
zawarto�ci zwi¹zków fosforu powy¿ej zbiornika Lu-
bachów i ich wzrost poni¿ej zbiornika Lubachów oraz
powy¿ej �widnicy, co mia³o zwi¹zek z przeprowadze-
niem w 1995 r. kolektora odprowadzaj¹cego �cieki
z oczyszczalni w Jugowicach poza zbiornik w Luba-
chowie celem ochrony jego wód. 

Pi³awa
Pi³awa ma swoje �ród³a w okolicy wsi Kluczowa.

Jest to prawobrze¿ny dop³yw Bystrzycy, uchodz¹cy
do niej w 59,7 km. Ca³kowita d³ugo�æ Pi³awy od �ró-
de³ do uj�cia do Bystrzycy wynosi 45,6 km. Rzeka po-
przez dop³ywy odwadnia m. in. tereny nale¿¹ce do
Parku Krajobrazowego Gór Sowich. 

Pi³awa wraz z niektórymi dop³ywami przep³ywa
przez tereny uprzemys³owione z miejscowo�ciami:
Pi³awa Górna, Bielawa, Pieszyce, Dzier¿oniów.
Oczyszczalnie �cieków znajduj¹ce siê w tych miejsco-
wo�ciach przyjmuj¹ �cieki miejskie i przemys³owe,
które po oczyszczeniu, czêsto niewystarczaj¹cym, od-
prowadzane s¹ bezpo�rednio lub przez dop³ywy do
rzeki Pi³awy. 
G³ównymi, bezpo�rednimi �ród³ami zanieczyszczenia
wód Pi³awy s¹: 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Pi³awie Górnej, powiat dzier¿oniowski (ilo�æ
odprowadzanych �cieków � 580 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna, z podwy¿szonym
stopniem usuwania biogenów, oczyszczalnia �cie-
ków w Dzier¿oniowie (ilo�æ odprowadzanych
�cieków � 5000 m3/d). 
Obydwie oczyszczalnie odprowadzaj¹ �cieki bez-
po�rednio do rzeki Pi³awy. Natomiast odbiornika-
mi �cieków z ni¿ej wymienionych oczyszczalni s¹
dop³ywy Pi³awy: 
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§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Bielawie, powiat dzier¿oniowski, odprowadza-
j¹ca �cieki do potoku Brzêczek (ilo�æ odprowadza-
nych �cieków � 13000 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Pieszycach, powiat dzier¿oniowski odprowa-
dzaj¹ca �cieki do Pieszyckiego Potoku (ilo�æ od-
prowadzanych �cieków � 206 m3/d), 
§ grupowa oczyszczalnia �cieków w Mo�cisku, po-
wiat dzier¿oniowski, odprowadzaj¹ca �cieki do
potoku Gni³ego (ilo�æ odprowadzanych �cieków -
150 m3/d). 
Z istotnych inwestycji realizowanych w zlewni

omawianej rzeki nale¿y wymieniæ rozbudowê i mo-
dernizacjê oczyszczalni �cieków w Dzier¿oniowie:
w 2000 r. oddano do eksploatacji czê�æ osadow¹,
w trakcie rozruchu jest instalacja do chemicznego
str¹cania fosforu. Oczyszczalnia w Bielawie jest
w trakcie rozbudowy w czê�ci dotycz¹cej usuwania
zwi¹zków biogennych. 

Jako�æ wody w rzece Pi³awie w 2000 r. badano

w 5 przekrojach pomiarowych. Jednocze�nie z rzek¹
kontrolowano jej silnie zanieczyszczony dop³yw � po-
tok Brzêczek. 

Na rzece d¹¿y siê do osi¹gniêcia nastêpuj¹cej kla-
syfikacji: od �róde³ do uj�cia potoku Rogo�nica � II
klasa czysto�ci, od uj�cia potoku Rogo�nica do p³n. -
zach. granicy powiatu dzier¿oniowskiego � III klasa,
nastêpnie a¿ do uj�cia ponownie II klasa czysto�ci. 

Jako�æ wody w zakresie fizyko-chemiczym przed-
stawia³a siê nastêpuj¹co: 
§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych powy¿ej Pi-
³awy Górnej odpowiada³a I klasie czysto�ci. W po-
zosta³ych punktach badawczych zawarto�æ sub-
stancji organicznych utrzymywa³a siê na poziomie
II-III klasy czysto�ci, przy czym III klasê stwier-
dzono w przekrojach: powy¿ej potoku Pieszyckie-
go (jednocze�nie poni¿ej uj�cia potoku Brzêczek)
oraz poni¿ej oczyszczalni w Dzier¿oniowie. O kla-
syfikacji decydowa³o najczê�ciej BZT5, 

§ zasolenie wody w Pi³awie w dwóch pierwszych
punktach kontrolnych odpowiada³o stê¿eniom  II

Tabela I.2.16. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Pi³awy i jej dop³ywów w 2000 r.
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Wykres I.2.10. Stê¿enia azotu azotynowego i BZT5 (percentyl 90%) w poszczególnych przekrojach rzeki Pi³awy

klasy czysto�ci, a w przekroju uj�ciowym mie�ci³o
siê w granicach klasy III. Wody nadmiernie zaso-
lone stwierdzono od momentu dop³ywu potoku
Brzêczek w przekrojach: powy¿ej potoku Pieszyc-
kiego oraz poni¿ej oczyszczalni Dzier¿oniów. Po-
nadnormatywne warto�ci w tej grupie zanieczysz-
czeñ wykazywa³y g³ównie siarczany, a tak¿e prze-
wodno�æ elektrolityczna, 
§ w wiêkszo�ci przekrojów ilo�æ niesionej zawie-
siny odpowiada³a I klasie czysto�ci, jedynie
w przekroju uj�ciowym odnotowano klasê II,
§ stê¿enie substancji biogennych na ca³ej d³ugo-
�ci rzeki wybiega³o poza granice III klasy czysto-
�ci. We wszystkich punktach stwierdzono po-
nadnormatywn¹ zawarto�æ fosforanów, a w wiêk-
szo�ci przekrojów (z wyj¹tkiem pierwszego, zlo-
kalizowanego powy¿ej Pi³awy Górnej) równie¿
stê¿enie azotu azotynowego i fosforu ogólnego
wybiega³o poza granice dopuszczalnych norm.
Najgorzej sytuacja przedstawia³a siê w przekroju
zlokalizowanym powy¿ej uj�cia potoku Pieszyc-
kiego, tj. poni¿ej uj�cia potoku Brzêczek, gdzie
oprócz azotu amonowego (III klasa czysto�ci) za-
warto�æ wszystkich pozosta³ych badanych bioge-
nów nie odpowiada³a dopuszczalnym normom, 
§ kontrolowane w przekroju uj�ciowym fenole
utrzymywa³y siê na poziomie I klasy czysto�ci, 
§ odczyn wody we wszystkich punktach omawia-
nej rzeki równie¿ spe³nia³ warunki okre�lone dla
I klasy czysto�ci, 
§ zawarto�æ manganu we wszystkich przekrojach
charakterystyczna by³a dla II klasy czysto�ci.
W przekroju uj�ciowym stwierdzono ponadto, ¿e
stê¿enie sodu odpowiada³o poziomowi II klasy,
a ilo�æ potasu nie spe³nia³a przewidzianych norm.
Stê¿enia pozosta³ych badanych metali odpowiada-
³y warto�ciom charakterystycznym dla I klasy czy-
sto�ci wód powierzchniowych, 
§ stê¿enia detergentów anionowych mie�ci³y siê
w granicach I klasy czysto�ci na ca³ej d³ugo�ci rzeki. 
W 2000 r. we wszystkich kontrolowanych przekro-

jach pomiarowych omawianej rzeki stwierdzono wo-
dy nadmiernie zanieczyszczone pod wzglêdem fizy-
ko-chemicznym. Analizuj¹c wielko�æ stê¿eñ zanie-
czyszczeñ wzd³u¿ biegu rzeki stwierdzono bardzo nie-
korzystne wyniki badañ w przekroju usytuowanym
powy¿ej uj�cia potoku Pieszyckiego (jednocze�nie
poni¿ej uj�cia potoku Brzêczek) gdzie wiele parame-
trów zanieczyszczeñ, jak zawarto�æ zwi¹zków orga-
nicznych, substancji biogennych i zasolenia osi¹gnê³o
warto�ci maksymalne. Wyra�nie zaznacza siê tu
wp³yw silnie zanieczyszczonego dop³ywu � potoku
Brzêczek. 

Wska�niki hydrobiologiczne (badane w przekroju
uj�ciowym) przedstawia³y siê nastêpuj¹co: saprobo-
wo�æ sestonu mie�ci³a siê w granicach II klasy czysto-
�ci, zawarto�æ chlorofilu �a� nie odpowiada³a nor-
mom. 

Zanieczyszczenie bakteriologiczne Pi³awy wykra-
cza³o poza granice III klasy czysto�ci we wszystkich
badanych przekrojach. Porównawczo najgorsze war-
to�ci w zakresie miana coli typu fekalnego stwierdzo-
no w punktach kontrolnych zlokalizowanych powy¿ej
potoku Pieszyckiego i poni¿ej oczyszczalni w Dzier-
¿oniowie. 

Potok Brzêczek wprowadza³ do Pi³awy wody sil-
nie zanieczyszczone, zdeklasyfikowane na podstawie
ponadnormatywnej zawarto�ci zwi¹zków organicz-
nych, zasolenia i substancji biogennych, silnie zanie-
czyszczone bakteriologicznie. 

Klasyfikacja wody w rzece Pi³awie w 2000 r.,
w stosunku do 1999 r., jak i do 1994 r., nie zmieni³a
siê. W porównywanych latach na ca³ej d³ugo�ci rzeki
stwierdzono wody nie odpowiadaj¹ce normom. 

Analizuj¹c warto�ci stê¿eñ poszczególnych para-
metrów zanieczyszczeñ w latach 1994, 1999 i 2000
zauwa¿alna jest poprawa w zakresie zawarto�ci
zwi¹zków organicznych w rzece Pi³awie. Niezadowa-
laj¹cy jest natomiast trend zmian w przypadku sub-
stancji biogennych, a tak¿e siarczanów w niektórych
punktach kontrolnych. 
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Strzegomka
Strzegomka bierze swój pocz¹tek powy¿ej Starych

Bogaczowic, w pobli¿u wzgórza Trójgarb (Góry Wa³-
brzyskie). W ok. 62,0 km rzeka zasila zbiornik zapo-
rowy w Dobromierzu. Strzegomka jest lewobrze¿nym
dop³ywem Bystrzycy, do której uchodzi w jej
15,3 km. Ca³kowita jej d³ugo�æ wynosi 74,7 km. 

W pocz¹tkowym odcinku rzeka i jej dop³ywy prze-
p³ywaj¹ przez tereny rolnicze, na których zlokalizo-
wane s¹ m. in. Stare i Nowe Bogaczowice, Chwali-
szów i Struga. W miejscowo�ciach tych gospodarka
�ciekowa nie jest uporz¹dkowana. W dalszej czê�ci
zlewni Strzegomki znajduj¹ siê m. in. miasta: Strze-
gom, ¯arów i K¹ty Wroc³awskie.

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczeñ wód rzeki
Strzegomki nale¿¹:
§ rozproszone �ród³a �cieków gospodarczych i rol-
niczych z terenów wiejskich zlokalizowanych
w górnym biegu rzeki, m. in. z miejscowo�ciami:
Stare i Nowe Bogaczowice, Chwaliszów i Struga, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Strzegomiu, powiat �widnicki, ilo�æ odpro-

wadzanych �cieków � 2759 m3/d, 
§ s³odownia w Strzegomiu, powiat �widnicki, ilo�æ
odprowadzanych �cieków � 111 m3/d, 
§ Cukrownia �Pastuchów�, powiat �widnicki, ilo�æ
odprowadzanych �cieków � 513,6 m3/d, cukrow-
nia odprowadza �cieki przed nastêpnym okresem
kampanijnym, 
§ grupowa, mechaniczno-biologiczna, z podwy¿-
szonym usuwaniem biogenów, oczyszczalnia �cie-
ków w ¯arowie, powiat �widnicki, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków � 3200 m3/d. Oczyszczalnia
przyjmuje �cieki komunalne i przemys³owe, m. in.
z ZCh w ¯arowie i z Zak³adów Porcelany Sto³owej
�Karolina� w Jaworzynie �l¹skiej, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Rusku, powiat �widnicki, przyjmuj¹ca �cieki sa-
nitarne z Ruska, ilo�æ odprowadzanych z oczysz-
czalni �cieków � 57 m3/d, 
§ Zak³ad �Elipsa� Sp. z o. o. w K¹tach Wroc³aw-
skich, powiat wroc³awski, odprowadzaj¹cy
w czasie kampanii (wrzesieñ-grudzieñ) do gruntu
ok. 1400 m3/d. Odcieki rowem melioracyjnym od-

Tabela I.2.17. Ocena jako�ci wód rzeki Strzegomki i jej dop³ywów w 2000 r.
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prowadzane s¹ do Strzegomki. Projektowana jest
budowa w³asnej oczyszczalni �cieków. 
Znacz¹ca ilo�æ zanieczyszczeñ wprowadzana jest do

Strzegomki z wodami jej dop³ywu � rzeki Pe³cznicy. 
Kontrolê stanu czysto�ci rzeki w 2000 r. prowa-

dzono rozpoczynaj¹c od punktu powy¿ej Starych Bo-
gaczowic, a koñcz¹c przy uj�ciu Strzegomki do By-
strzycy, w 9 przekrojach pomiarowych. Razem z rze-
k¹ badany by³ jej dop³yw � potok Czy¿ynka. 

Z uwagi na szczególne przeznaczenie wód rzeki
Strzegomki jako �ród³a zasilania zbiornika Dobro-
mierz, d¹¿y siê do uzyskania nastêpuj¹cego stanu czy-
sto�ci: od �róde³ do p³d-zach granicy Strzegomia �
I klasa czysto�ci, od Strzegomia do uj�cia rzeki Pe³cz-
nicy � II klasa, poni¿ej uj�cia Pe³cznicy a¿ do uj�cia
Strzegomki do Bystrzycy � III klasa czysto�ci. 

Jako�æ wody w zakresie fizyko-chemicznym:
§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych w wodach
Strzegomki odpowiada³a I klasie czysto�ci wód
powierzchniowych w pierwszym przekroju pomia-
rowym � powy¿ej Starych Bogaczowic oraz
w punkcie kontrolnym zlokalizowanym poni¿ej
zbiornika Dobromierz. Poni¿ej uj�cia Czy¿ynki
(jednocze�nie poni¿ej Chwaliszowa) stwierdzono
III klasê w tym zakresie. Poni¿ej Strzegomia ilo�æ
zwi¹zków organicznych osi¹gnê³a poziom po-
nadnormatywny, który utrzymywa³ siê a¿ do uj�cia
do Bystrzycy. O klasyfikacji w tej grupie zanie-
czyszczeñ decydowa³o g³ównie BZT5 oraz,
w mniejszym stopniu, ChZTCr, 
§ zasolenie wód rzeki od �róde³ do przekroju zlo-
kalizowanego poni¿ej uj�cia Pe³cznicy w³¹cznie,
utrzymywa³o siê na poziomie I klasy czysto�ci. Po-
ni¿ej ZCh w ¯arowie zawarto�æ substancji roz-
puszczonych, siarczanów oraz przewodno�æ elek-
trolityczna wzros³a do warto�ci charakterystycz-
nych dla II klasy czysto�ci, 
§ ilo�æ niesionej przez wody Strzegomki zawiesi-
ny utrzymywa³a siê na poziomie I klasy czysto�ci
w wiêkszo�ci punktów kontrolnych. II klasê czy-
sto�ci odnotowano poni¿ej Strzegomia i poni¿ej
ZCh w ¯arowie, a III klasê na odcinku od przekro-
ju powy¿ej ZPZ �Elipsa� do uj�cia do Bystrzycy, 
§ stê¿enie substancji biogennych w pocz¹tko-
wym odcinku rzeki, tj. od punktu powy¿ej Starych
Bogaczowic do punktu poni¿ej uj�cia Czy¿ynki,
odpowiada³o II-III klasie czysto�ci. Deklasyfikacja
w tym zakresie nast¹pi³a poni¿ej Dobromierza,
gdzie wzros³a do poziomu ponadnormatywnego
zawarto�æ azotu azotynowego. Od przekroju zlo-
kalizowanego poni¿ej Strzegomia liczba deklasyfi-
kuj¹cych parametrów powiêkszy³a siê o fosforany
i fosfor ogólny. Poni¿ej uj�cia Pe³cznicy a¿ do
przekroju uj�ciowego stwierdzono ponadto po-
nadnormatywn¹ ilo�æ azotu amonowego i azotu
ogólnego, 
§ zawarto�æ fenoli lotnych badanych w punkcie
zlokalizowanym poni¿ej uj�cia Pe³cznicy odpo-
wiada³a klasie II , a w przekroju uj�ciowym � III.

§ odczyn wód Strzegomki we wszystkich kontro-
lowanych przekrojach mie�ci³ siê w granicach
I klasy, 
§ zawarto�æ manganu odpowiada³a II klasie czy-
sto�ci w dwóch przekrojach: poni¿ej uj�cia Pe³cz-
nicy oraz poni¿ej ZCh w ¯arowie. W dwóch punk-
tach � poni¿ej Dobromierza i w przekroju uj�cio-
wym � stê¿enie manganu w³a�ciwe by³o III klasie.
W pozosta³ych przypadkach nie stwierdzono prze-
kroczeñ granic I klasy czysto�ci pod wzglêdem za-
warto�ci badanych metali, 
§ detergenty anionowe utrzymywa³y siê na pozio-
mie I klasy w wiêkszo�ci badanych przekrojów
z wyj¹tkiem punktu usytuowanego poni¿ej uj�cia
Pe³cznicy, gdzie stwierdzono II klasê. 
Koñcowa klasyfikacja wód rzeki Strzegomki na

podstawie analiz fizyko-chemicznych przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: w pocz¹tkowym odcinku, do przekro-
ju zlokalizowanego poni¿ej uj�cia Czy¿ynki stwier-
dzono II-III klasê czysto�ci. Deklasyfikacja wód na-
st¹pi³a poni¿ej Dobromierza, o czym w zdecydowa³a
wy³¹cznie zawarto�æ azotu azotynowego. W dalszych
przekrojach, od poni¿ej Strzegomia a¿ do uj�cia, do
poziomu ponadnormatywnego wzros³y stê¿enia in-
nych parametrów, g³ównie zwi¹zków biogennych, ale
te¿ i substancji organicznych. W wodach Strzegomki
stwierdzono równie¿ ponadnormatywn¹ obecno�æ za-
nieczyszczeñ specyficznych, takich jak mangan (w 3
przekrojach) oraz detergenty anionowe i fenole lotne �
w punkcie kontrolnym zlokalizowanym poni¿ej uj�cia
rzeki Pe³cznicy. 

Wska�niki hydrobiologiczne okre�lane by³y
w punkcie usytuowanym poni¿ej ZCh � ¯arów�. Wyni-
ki badañ hydrobiologicznych wykonanych w tym prze-
kroju pozwoli³y stwierdziæ, ¿e zawarto�æ chlorofilu �a�
odpowiada³a I klasie czysto�ci, natomiast wska�nik sa-
probowo�ci sestonu wskazywa³ na III klasê. 

Stan sanitarny wód rzeki poni¿ej uj�cia Czy¿ynki
oraz poni¿ej Dobromierza odpowiada³ III klasie czy-
sto�ci. W pozosta³ych przekrojach poziom zanie-
czyszczeñ bakteriologicznych wybiega³ poza granice
okre�lone dla tej klasy czysto�ci. Silne zanieczyszcze-
nie bakteriologiczne stwierdzono na odcinku od poni-
¿ej Strzegomia do poni¿ej ZCh �¯arów�. 

Dop³ywaj¹ca do Strzegomki Czy¿ynka wnosi³a do
odbiornika wody III klasy czysto�ci pod wzglêdem
fizyko-chemicznym � o klasyfikacji w tym zakresie
zdecydowa³ azot azotanowy. Stan sanitarny wód tego
cieku odpowiada³ równie¿ III klasie. 

W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., klasyfikacja
Strzegomki pod wzglêdem fizyko-chemicznym we
wszystkich kontrolowanych przekrojach nie zmieni³a
siê. Wyst¹pi³y natomiast zmiany w ocenie rzeki pod
wzglêdem bakteriologicznym: stwierdzono przej�cie
wód III klasy w wody nie odpowiadaj¹ce normom
powy¿ej Starych Bogaczowic, poni¿ej Dobromierza
w 2000 r. wystêpowa³y wody III klasy, podczas gdy
w 1999 r. stwierdzono tu II klasê.
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Rysunek I.2.6. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w rzece Strzegomce
w latach 1994, 1999 i 2000 
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Pe³cznica
Pe³cznica bierze pocz¹tek tu¿ powy¿ej Wa³brzy-

cha, w okolicach dzielnicy Glinik Stary. Ca³kowita
d³ugo�æ rzeki, od �róde³ do uj�cia, wynosi 39,0 km.
Rzeka jako prawobrze¿ny dop³yw uchodzi do Strze-
gomki w jej 43,6 km.

Jej zlewniê stanowi¹ g³ównie zurbanizowane tere-
ny Wa³brzycha i �wiebodzic. Pe³cznica przep³ywa
równie¿ przez Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy i jest
jego znacz¹cym elementem (W¹wóz Ksi¹¿). 

Rzeka jest odbiornikiem �cieków z oczyszczalni
obs³uguj¹cych aglomeracjê wa³brzysko-�wiebo-
dzick¹, tj. z: 
§ mechaniczno-biologicznej czyszczalni �cieków
w Wa³brzychu przy ul. Piotrowskiego (ilo�æ odpro-
wadzanych �cieków � 13 600 m3/d), 
§ mechaniczno-biologicznej czyszczalni �cieków
w Cierniach, powiat �widnicki, (ilo�æ odprowadza-
nych �cieków � 35 000 m3/d). Trwa modernizacja
i rozbudowa tej oczyszczalni w zakresie oczysz-
czania �cieków i gospodarki osadami. W 2000 r.
przeprowadzono modernizacje dotycz¹ce czê�ci
biologicznej. 

Oczyszczalnie te przyjmuj¹ �cieki komunalne
i przemys³owe. 

Ponadto do wa¿niejszych �róde³ zanieczyszczenia
rzeki nale¿¹: 
§ Zak³ady Przemys³u Lniarskiego w �wiebodzi-
cach, powiat �widnicki, (ilo�æ odprowadzanych
�cieków � 57,7 m3/d), 
§ Browar w �wiebodzicach, powiat �widnicki, od-
prowadzaj¹cy �cieki do kanalizacji ogólnosp³awnej.
Do Pe³cznicy lub jej dop³ywów, takich jak:

Szczawnik, Poniatówka czy Sobiêcinka, przedostaj¹
siê równie¿ �cieki z osiedli nie pod³¹czonych do
oczyszczalni oraz z kanalizacji deszczowej.

Jako�æ wody w rzece badano w 2000 r. w 6 prze-
krojach pomiarowo-badawczych, obejmuj¹c kontrol¹
stanu czysto�ci rzekê od odcinka �ród³owego (powy-
¿ej Wa³brzycha) do uj�cia do Strzegomki.

D¹¿y siê, aby rzeka na ca³ej swej d³ugo�ci prowa-
dzi³a wody odpowiadaj¹ce III klasie czysto�ci. 

Wyniki oceny stanu czysto�ci wód rzeki Pe³cznicy,
przeprowadzonej metod¹ bezpo�redni¹, przedstawio-
no w tabeli. Z oceny tej wynika, ¿e: 

Tabela I.2.18. Ocena stanu czysto�ci wód
rzeki Pe³cznicy w 2000 r.
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§ zawarto�æ zwi¹zków organicznych jedynie po-
wy¿ej Wa³brzycha odpowiada³a I klasie czysto�ci.
W Wa³brzychu nast¹pi³a deklasyfikacja utrzymu-
j¹ca siê a¿ do uj�cia Pe³cznicy do Strzegomki.
O klasyfikacji w tej grupie parametrów decydowa-
³o BZT5, a w dwóch ostatnich przekrojach równie¿
ChZTCr, 
§ zasolenie wód rzeki w pierwszym przekroju (po-
wy¿ej Wa³brzycha) odpowiada³o I klasie czysto�ci.
Poni¿ej oczyszczalni Ciernie odnotowano III kla-
sê. W pozosta³ych punktach badawczych zasolenie
utrzymywa³o siê na poziomie II klasy czysto�ci.
Decyduj¹cy wp³yw na klasyfikacjê rzeki w zakre-
sie zasolenia mia³a przewodno�æ elektrolityczna
i zawarto�æ substancji rozpuszczonych, a w Wa³-
brzychu i poni¿ej Wa³brzycha równie¿ siarczany, 
§ pod wzglêdem ilo�ci niesionej zawiesiny wody
Pe³cznicy odpowiada³y I-III klasie czysto�ci, 
§ stê¿enie substancji biogennych powy¿ej Wa³-
brzycha utrzymywa³o siê na poziomie II klasy.
W nastêpnych przekrojach: od punktu usytuowa-
nego w Wa³brzychu a¿ do uj�cia rzeki do Strze-
gomki, ilo�æ zwi¹zków biogennych (azot amono-
wy i azotynowy, fosfor ogólny i fosforany) nie od-
powiada³a normom, w wiêkszo�ci punktów stwier-
dzono równie¿ ponadnormatywn¹ ilo�æ azotu
ogólnego, 
§ fenole lotne badane by³y w przekrojach: w Wa³-
brzychu, poni¿ej Wa³brzycha oraz w punkcie uj-
�ciowym. We wszystkich tych przekrojach zawar-
to�æ fenoli odpowiada³a II klasie czysto�ci, 
§ odczyn wody w Pe³cznicy na ca³ej jej d³ugo�ci
charakterystyczny by³ dla I klasy czysto�ci, 
§ zawarto�æ manganu powy¿ej Wa³brzycha odpo-
wiada³a III klasie czysto�ci. W Wa³brzychu stwier-
dzono I klasê w tym zakresie. Na odcinku od poni-

¿ej Wa³brzycha do uj�cia stê¿enie manganu utrzy-
mywa³o siê na poziomie II klasy. Pozosta³e badane
metale nie wybiega³y poza granice okre�lone dla
I klasy czysto�ci, 
§ w trzech pocz¹tkowych przekrojach omawianej
rzeki detergenty anionowe odpowiada³y pozio-
mowi I klasy czysto�ci. Poni¿ej �wiebodzic ich
ilo�æ wzros³a do warto�ci charakterystycznych dla
II klasy. Dalszy wzrost stwierdzono poni¿ej
oczyszczalni Ciernie, gdzie stê¿enie detergentów
w³a�ciwe by³o III klasie. Stan taki utrzymywa³ siê
a¿ do uj�cia rzeki. 
Jako�æ wody w Pe³cznicy pod wzglêdem fizyko-

-chemicznym jedynie w pierwszym przekroju pomia-
rowym nie wybiega³a poza granice III klasy czysto�ci.
W pozosta³ych punktach stwierdzono wody nie odpo-
wiadaj¹ce normom. O deklasyfikacji rzeki decydowa-
³y zwi¹zki biogenne i organiczne. Najbardziej nieko-
rzystne warto�ci w�ród parametrów takich jak np.
BZT5, azot azotynowy i azotanowy oraz fosfor ogólny
wyst¹pi³y w przekroju zlokalizowanym poni¿ej
oczyszczalni Ciernie. Równie¿ w tym punkcie odno-
towano najwiêksz¹ przewodno�æ elektrolityczn¹, od-
powiadaj¹c¹ III klasie, �wiadcz¹c¹ o podwy¿szonym
zasoleniu. W wodach Pe³cznicy stwierdzono obecno�æ
zanieczyszczeñ specyficznych, takich jak mangan, fe-
nole oraz detergenty anionowe (II-III klasa). 

Badania hydrobiologiczne wykonywane by³y
wy³¹cznie w przekroju uj�ciowym. Wska�nik sapro-
bowo�ci sestonu odpowiada³ tu II klasie czysto�ci, na-
tomiast zawarto�æ chlorofilu �a� mie�ci³a siê w grani-
cach I klasy. 

Stan sanitarny wód rzeki powy¿ej Wa³brzycha
w³a�ciwy by³ III klasie czysto�ci. W pozosta³ych
punktach stwierdzono nadmierne zanieczyszczenie
bakteriologiczne wody w rzece. 

Wykres I.2.11. Stê¿enia siarczanów (percentyl 90%) w poszczególnych przekrojach rzeki Pe³cznicy w latach
1994, 1999 i 2000
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W 2000 r., w stosunku do 1999 r., nie stwierdzono
zmian w klasyfikacji rzeki pod wzglêdem bakteriolo-
gicznym. W zakresie fizyko-chemicznym ró¿nica
w klasyfikacji dotyczy³a jedynie pierwszego przekro-
ju pomiarowego � powy¿ej Wa³brzycha � gdzie o III
klasie czysto�ci w 2000 r. zdecydowa³a zawarto�æ
manganu (w 1999 r. metal ten nie by³ badany). 

Analiza stê¿eñ podstawowych parametrów zanie-
czyszczeñ takich jak: BZT5, azot azotynowy i azota-
nowy, fosfor ogólny i siarczany w latach 1994, 1999
i 2000 prowadzi do nastêpuj¹cych wniosków: w za-
kresie zwi¹zków organicznych i substancji biogen-
nych nie zaobserwowano jednoznacznych tendencji
zmian, wystêpowa³y zarówno spadki jak i wzrosty stê-
¿eñ. Natomiast w przypadku siarczanów odnotowano
wyra�nie obni¿anie siê ich zawarto�ci w wiêkszo�ci
przekrojów, spowodowane zaprzestawaniem odpom-
powywania wód do³owych do cieków wodnych nale-
¿¹cych do zlewni Pe³cznicy, w zwi¹zku z zamykaniem
kopalni wêgla. 

2.2.8. Widawa i Ole�nica

Rzeka Widawa jest ciekiem II rzêdu, prawobrze¿-
nym dop³ywem rzeki Odry. Jej d³ugo�æ wynosi
103,2 km, a powierzchnia zlewni 1 716,1 km2. Pocz¹-
tek swój bierze w okolicach Miêdzyborza na obszarze
Wzgórz Trzebnickich. Pocz¹tkowy odcinek o d³ugo�ci
ok. 20 km, przed nowym podzia³em administracyjnym
kraju znajdowa³ siê na terenie by³ego województwa ka-
liskiego. Na kolejnym odcinku rzeka przep³ywa przez
województwo opolskie, by poni¿ej Namys³owa wej�æ
ponownie na teren województwa dolno�l¹skiego. 

W 2000 r. na terenie naszego województwa kon-
trolowano odcinek Widawy o d³ugo�ci 100,5 km
w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych, rzekê Ole�nicê
w 3 punktach oraz rzekê Dobr¹ na uj�ciu do Widawy. 

D¹¿y siê, aby na terenie województwa stan czysto-
�ci rzeki Widawy utrzymywa³ siê na poziomie norm II
klasy czysto�ci poni¿ej uj�cia rzeki Ole�nicy. Powy¿ej
uj�cia powinien odpowiadaæ normom I klasy czysto-
�ci powierzchniowych wód p³yn¹cych.

W zlewni rzeki Widawy zlokalizowane s¹ nastêpu-
j¹ce wa¿niejsze obiekty, bêd¹ce �ród³em zanieczysz-
czeñ: 
§ gorzelnia i p³atkarnia w Dzia³oszy, powiat
ole�nicki,
§ Przetwórnia Owocowo-Warzywna w Dziadowej
K³odzie, powiat ole�nicki, odprowadzaj¹ca
183,3 m3/d �cieków po oczyszczaniu na zak³ado-
wej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
o przepustowo�ci 380 m3/d. Do oczyszczalni do-
prowadzone s¹ równie¿ �cieki bytowo-gospodar-
cze z miejscowo�ci Dziadowa K³oda, 
§ m. Bierutów, powiat ole�nicki � �cieki bytowo-
-gospodarcze z miasta w ilo�ci 887 m3/d i �cieki
przemys³owe w ilo�ci 118 m3/d oczyszczane s¹ na
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
o przepustowo�ci 2000 m3/d, 

§ m. Ole�nica � oczyszczalnia mechaniczno-biolo-
giczna odprowadzaj¹ca poprzez rzekê Ole�nicê
oczyszczone �cieki miejskie i przemys³owe w ilo-
�ci 7140 m3/d; ca³kowita przepustowo�æ oczysz-
czalni wynosi 15600 m3/d, 
§ gorzelnia w Posadowicach, powiat ole�nicki,
(76 m3/d) odprowadzaj¹ca �cieki po oczyszczaniu
mechanicznym (pracowa³a w okresie kampanij-
nym), 
§ gorzelnia w Bierutowie, powiat ole�nicki, odpro-
wadzaj¹ca poprzez M³ynówkê 92 m3/d oczyszczo-
nych mechanicznie �cieków, 
§ �SELGROS� Sp. z o.o. w D³ugo³êce, powiat
wroc³awski, odprowadzaj¹ca �cieki po oczyszcza-
niu na przydomowej oczyszczalni, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Mirkowie, powiat wroc³awski, o przepustowo�ci
750 m3/d, odprowadzaj¹ca 130 m3/d �cieków po-
przez potok Topór do rzeki Dobrej, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w Do-
broszycach, powiat ole�nicki, o przepustowo�ci
500 m3/d, odprowadzaj¹ca 115 m3/d oczyszczo-
nych �cieków do rzeki Dobrej, 
§ przeci¹¿ona oczyszczalnia osiedlowa Wroc³aw-
Psie Pole, odprowadzaj¹ca �cieki w ilo�ci ok.
877 m3/d, 
§ pola irygowane Dobrzykowice � odprowadzaj¹
do Widawy poprzez rów i M³ynówkê ok. 486 m3/d
�cieków. Od sierpnia 2000 r. zaprzestano oczysz-
czania �cieków z m. Wroc³awia na polach dobrzy-
kowickich a �cieki w³¹czono do kanalizacji miej-
skiej, 
§ w pe³ni efektywna oczyszczalnia Cukrowni
�Wroc³aw�, z której odprowadzanych jest przez
rów ok. 916 m3/d (podana warto�æ dotyczy okresu
kampanijnego), 
§ �Polar� S.A. oddzia³ Psie Pole � oczyszczone
�cieki bytowo-gospodarcze i przemys³owe wraz
z wodami opadowymi w ilo�ci ok. 1730 m3/d
(w tym: bytowo-gospodarcze - 1191 m3/d,  prze-
mys³owe - 539 m3/d ) odprowadzane s¹ do Wida-
wy, 
§ �Polar� S. A. oddzia³ Zakrzów � odprowadza do
rzeki Dobrej �cieki z procesów technologicznych
oczyszczone na oczyszczalni mechaniczno-che-
micznej i wody opadowe (530 m3/d) oraz �cieki
socjalno-bytowe z zak³adu, osiedla Zakrzów i Bro-
waru Zakrzów po oczyszczaniu mechaniczno-bio-
logicznym w ilo�ci 1 762 m3/d. 
oraz na terenie województwa opolskiego: 
§ Smogorzowskie Gospodarstwo Rolne �Smogo-
pol� � Gorzelnia �Paw³owice�, odprowadzaj¹ca
poprzez M³ynówkê Paw³owick¹ 169 m3/d �cie-
ków, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
komunalnych i przemys³owych w Namys³owie od-
prowadzaj¹ca poprzez M³ynówkê 8500 m3/d
�cieków.
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Stan czysto�ci Widawy przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
§ zanieczyszczenia organiczne � stê¿enia zwi¹z-
ków organicznych wystêpowa³y na poziomie klasy
II (zadecydowa³o o tym stê¿enie BZT5 i ChZTMn), 
§ zasolenie � wska�niki zasolenia na ca³ej badanej
d³ugo�ci rzeki utrzymywa³y siê na identycznym po-
ziomie: stê¿enia chlorków i siarczanów odpowia-
da³y normom klasy I, stê¿enia substancji rozpusz-
czonych � normom klasy I do przekroju powy¿ej
Namys³owa i klasy II na pozosta³ym odcinku,
§ zawiesiny � stê¿enie zawiesiny ogólnej by³o
zmienne i waha³o siê od klasy III w pocz¹tkowym
odcinku, klasy II w przekroju uj�ciowym do klasy
I na pozosta³ych odcinkach rzeki,
§ substancje biogenne � w grupie zwi¹zków bio-
gennych wody rzeki Widawy nie odpowiada³y nor-
mom na ca³ej d³ugo�ci rzeki, z wyj¹tkiem przekro-
ju poni¿ej Bierutowa. Zadecydowa³o o tym po-
nadnormatywne stê¿enie azotu azotynowego (na
ca³ej d³ugo�ci rzeki) oraz zwi¹zków fosforu
(w punkcie na wysoko�ci m. Zawada i poni¿ej
uj�cia Dobrej). Na pozosta³ym odcinku rzeki stê¿e-

nia zwi¹zków fosforu odpowiada³y klasie III. Stê-
¿enia zwi¹zków azotu (azot amonowy, azot azota-
nowy, azot ogólny) kszta³towa³y siê na poziomie
I lub II klasy czysto�ci,
§ stan sanitarny � na ca³ej badanej d³ugo�ci rzeki
wska�nik miana coli przekracza³ dopuszczalne
normy,
§ stan biologiczny � wska�nik saprobowo�ci ba-
dany by³ powy¿ej m. Wroc³aw i na uj�ciu do Odry
i utrzymywa³ siê na poziomie II klasy czysto�ci.

Zmiany stê¿eñ czterech charakterystycznych
wska�ników zanieczyszczenia wzd³u¿ biegu rzeki Wi-
dawy przedstawione zosta³y na rysunku. 
W porównaniu do lat 1994 i 1999 zanotowano dalsze
obni¿anie siê warto�ci poszczególnych wska�ników
i nieco mniejsze negatywne oddzia³ywanie rzeki Do-
brej i Cukrowni �Wroc³aw� oraz oczyszczalni w Bie-
rutowie i Dobrzykowicach, gdzie na niektórych odcin-
kach stê¿enia zwi¹zków biogennych, zw³aszcza fosfo-
ranów uleg³y zmniejszeniu (III klasa).

Uruchomiona zosta³a nowa oczyszczalnia �cieków
w Bierutowie oraz wy³¹czone zosta³y z eksploatacji

Tabela I.2.19. Ocena jako�ci wód rzek Widawy i Dobrej w 2000 r.
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pola irygowane w Dobrzykowicach. Dalsze porz¹dko-
wanie gospodarki wodno-�ciekowej w zlewni rzeki
Dobrej i rozwi¹zanie problemu przeci¹¿onej oczysz-
czalni �cieków Wroc³aw-Psie Pole powinno przyczy-
niæ siê do poprawy stanu czysto�ci rzeki Widawy,
szczególnie na obszarze miasta Wroc³awia. 

Rzeka Dobra w 2000 r. badana by³a w na uj�ciu do
rzeki Widawy. Jedynie stê¿enia azotu azotynowego
i zwi¹zków fosforu nie uleg³y zmianie w porównaniu
do roku poprzedniego i osi¹gnê³y warto�ci ponadnor-
matywne. Pozosta³e wska�niki utrzymywa³y siê na
poziomie I lub II klasy czysto�ci. Utrzymywa³ siê
równie¿ z³y stan sanitarny rzeki.

Rysunek I.2.7. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w rzece Widawie w latach
1994,1999 i 2000
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Rzeka Ole�nica jest ciekiem III rzêdu, prawo-
brze¿nym dop³ywem Widawy d³ugo�ci 40,1 km
i uchodz¹cym do Widawy w km 25,6. Jest ona odbior-
nikiem �cieków z oczyszczalni miejskiej w Ole�nicy.
W 2000 r. rzeka badana by³a w trzech punktach po-
miarowo-kontrolnych: powy¿ej i poni¿ej oczyszczal-
ni �cieków w Ole�nicy oraz na uj�ciu do Widawy. 

Rzeka prowadzi³a wody dobrze natlenione, o stê-
¿eniu zwi¹zków organicznych na poziomie klasy II,
zasoleniu � klasy I i zawiesiny � klasy II-III. Biogeny
wystêpowa³y w ilo�ciach ponadnormatywnych ze
wzglêdu na przekraczaj¹ce dopuszczalne normy stê-
¿enia azotu azotynowego i zwi¹zków fosforu na od-
cinku od oczyszczalni �cieków w Ole�nicy. Rzeka
charakteryzowa³a siê z³ym stanem sanitarnym. 

2.2.9. Cicha Woda

Rzeka jest ciekiem II rzêdu, lewostronnym dop³y-
wem rzeki Odry, do której uchodzi w 313,1 km. D³u-
go�æ rzeki wynosi 54,4 km, a powierzchnia jej dorze-
cza 348,2 km2. Rzeka p³ynie przez tereny o charakte-
rze rolniczym, jest odbiornikiem �cieków z terenów

Tabela I.2.20. Ocena jako�ci wód rzeki Ole�nicy
w 2000 r.

wiejskich po³o¿onych na obszarze zlewni rzeki.
W 2000 r. rzekê badano w 4 punktach kontrolno-po-
miarowych na d³ugo�ci 41,0 km.

W zlewni Cichej Wody zlokalizowane s¹ nastêpu-
j¹ce obiekty, bêd¹ce �ród³em zanieczyszczeñ wód
rzeki: 
§ Zak³ad Obrotu Produktami Naftowymi w Kawi-
cach, powiat legnicki,
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cie-
ków w Budziszowie Wielkim, powiat jaworski,
(Q�rd wg pozwolenia wodnoprawnego 65 m3/d),
odprowadzane s¹ tam �cieki z osiedla mieszkanio-
wego w Budziszowie Wielkim, 
§ lokalna oczyszczalnia dla Domu Pomocy Spo-
³ecznej �Prz¹�nik� w Brenniku. 

Ocena jako�ci Cichej Wody na podstawie grup za-
nieczyszczeñ, przedstawiona w tabeli wykaza³a, ¿e: 
§ substancje organiczne do przekroju w miejsco-
wo�æ Usza odpowiada³y III klasie czysto�ci, na
pozosta³ej badanej d³ugo�ci utrzymywa³y siê
w I klasie, 
§ zasolenie wód odpowiada³o normom III klasy na
ca³ej badanej d³ugo�ci rzeki. O klasyfikacji zdecy-
dowa³o stê¿enie siarczanów i warto�æ przewodno-
�ci elektrolitycznej, 
§ zawarto�ci zawiesiny ogólnej w przekroju przed
Kawicami wykaza³y II klasê czysto�ci, na pozosta-
³ej badanej d³ugo�ci odpowiada³y I klasie czysto�ci, 
§ substancje biogenne kwalifikowa³y wody rzeki
do pozaklasowych o czym zadecydowa³y wysokie
warto�ci azotu azotynowego we wszystkich bada-
nych punktach pomiarowo-kontrolnych oraz do-
datkowo w punkcie powy¿ej gorzelni w Budziszo-
wie Wielkim � fosforanów i fosforu ogólnego,
a w punkcie w m. Usza fosforu ogólnego, 
§ zanieczyszczenia specyficzne nie odpowiada³y
dopuszczalnym klasom czysto�ci ze wzglêdu na
ponadnormatywne stê¿enia potasu. Stê¿enia man-
ganu wystêpowa³y na poziomie III klasy, 
§ stan biologiczny rzeki nie przekroczy³ norm dla
II klasy czysto�ci, 
§ stan sanitarny jedynie w przekroju w miejsco-
wo�ci Usza kwalifikowa³ wody do III klasy czy-
sto�ci, w pozosta³ych badanych przekrojach
wska�nik miana coli przekracza³ dopuszczalne
normy. 

Wody rzeki Cichej Wody zakwalifikowano do po-
zaklasowych, o czym zadecydowa³y wska�niki fizyko-
-chemiczne, przede wszystkim stê¿enia azotu azotyno-
wego i potasu na ca³ej d³ugo�ci, a do przekroju przed
Kawicami dodatkowo warto�ci fosforu ogólnego. 

W porównaniu z 1999 r. jako�æ wód nie uleg³a
zmianie, Cicha Woda nadal prowadzi³a wody poza-
klasowe, a o ich jako�ci decydowa³y te same zanie-
czyszczenia. Nieznacznie poprawi³ siê stan sanitarny,
w jednym przekroju (m. Usza) odnotowano III klasê
czysto�ci. 
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Tabela I.2.21. Ocena stanu czysto�ci wód
Cichej Wody w 2000 r.

2.2.10. Zlewnia Kaczawy

Kaczawa
�ród³a rzeki znajduj¹ siê w Górach Kaczawskich.

Rzeka o ca³kowitej d³ugo�ci 83,9 km zbiera wody
z obszaru 2261,3 km2. W górnym biegu przep³ywa
przez tereny rolnicze, w �rodkowym i dolnym odwad-
nia obszary o charakterze przemys³owo-rolniczym.
Z uwagi na szczególne znaczenie rzeki jako �ród³a
wody pitnej dla m. Legnica, wody Kaczawy na odcin-
ku od �ród³a do ujêcia wody powinny odpowiadaæ
I klasie czysto�ci, na pozosta³ym � III klasie czysto�ci
wód powierzchniowych p³yn¹cych. 

W 2000 r. badaniami objêto odcinek o d³ugo�ci
80,8 km w 9 punktach.

O jako�ci wody decydowa³y po�rednio zanieczysz-
czenia dop³ywaj¹ce rzekami: Skor¹, Czarn¹ Wod¹,
Nys¹ Szalon¹, Wierzbiakiem oraz bezpo�rednio
z miast Wojcieszów, �wierzawa, Z³otoryja, Legnica
i Prochowice.

G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ wód Kaczawy to:
§ Pañstwowy Dom Dziecka w Kaczorowie, powiat
jaworski � oczyszczalnia �cieków w Kaczorowie
mechaniczno-biologiczna o przepustowo�ci
10 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków 7 m3/d, 

§ Zak³ad Ochrony �rodowiska �RORZ� w Wojcie-
szowie, powiat z³otoryjski � oczyszczalnia mecha-
niczno-biologiczna o przepustowo�ci 650 m3/d,
ilo�æ odprowadzanych �cieków 400 m3/d, 
§ Spó³dzielnia Us³ugowo Handlowa �Samopo-
moc� w Wojcieszowie, powiat z³otoryjski, 
§ Zarz¹d Lokali Gminnych w �wierzawie, powiat
z³otoryjski � oczyszczalnia mechaniczno-biolo-
giczna o przepustowo�ci 500 m3/d, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków 370 m3/d, 
§ Zak³ad Mechaniczny �Lena� w Nowym Ko�ciele,
powiat z³otoryjski (oczyszczalnia przemys³owa), 
§ Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Nad Kaczaw¹�
w Nowym Ko�ciele, powiat z³otoryjski � osiedlo-
wa oczyszczalnia w Nowym Ko�ciele (mechanicz-
no-biologiczna Q�rd wg pozwolenia wodnopraw-
nego 39 m3/d), 
§ Komunalna Oczyszczalnia �cieków w Raszów-
ce, powiat z³otoryjski (mechaniczno-biologiczna
Q�rd wg pozwolenia wodnoprawnego 318 m3/d), 
§ Rejonowe Przedsiêbiorstwo Komunalne w Z³o-
toryi � oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
z podwy¿szonym usuwaniem biogenów o przepu-
stowo�ci 14500 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cie-
ów 5400 m3/d, 
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§ Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Legnicy (oczyszczalnia mechaniczno-
-biologiczna Q�rd wg pozwolenia wodnoprawnego
140,7 m3/d), 
§ PHUP �Laguna� w Prochowicach, powiat le-
gnicki, 
§ Prochowickie Zak³ady Drobiarskie w Prochowi-
cach, powiat legnicki, 
§ �Hemiz Bis� spó³ka cywilna w Prochowicach,
powiat legnicki � oczyszczalnia mechaniczno-bio-
logiczna o przepustowo�ci 2350 m3/d, ilo�æ odpro-
wadzanych �cieków 563 m3/d, 
§ Energetyka Spó³ka z o. o. w Wilkowie.

Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Kaczawy w po-
szczególnych grupach zanieczyszczeñ przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: 
§ substancje organiczne � na przewa¿¹j¹cej d³u-
go�ci badanej rzeki zwi¹zki organiczne wystêpo-
wa³y w wielko�ciach charakterystycznych dla
I klasy. Wzrost stê¿eñ do poziomu klasy III nast¹-
pi³ w ppk powy¿ej Prochowic. Kolejne pogorsze-
nie jako�ci odnotowano w punkcie uj�ciowym do

Odry, gdzie wyst¹pi³y stê¿enia ponadnormatywne
wszystkich wska�ników, 
§ zasolenie na badanej d³ugo�ci rzeki odpowiada³o
I klasie czysto�ci, jedynie w przekroju kontrolno-
-pomiarowym na uj�ciu do Odry odpowiada³o II
klasie, 
§ zawarto�æ zawiesiny ogólnej na ca³ym odcinku
mie�ci³a siê w granicach charakterystycznych dla
I klasy, jedynie na odcinku uj�ciowym stwierdzo-
no warto�ci odpowiadaj¹ce II klasie, 
§ stê¿enia substancji biogennych odpowiada³y III
klasie w przekrojach: powy¿ej Wojcieszowa, poni-
¿ej Wojcieszowa, powy¿ej Z³otoryi, na ujêcie dla
Legnicy i w m. Pi¹tnica, w pozosta³ych badanych
przekrojach wysokie warto�ci azotu azotynowego,
a w dwóch ostatnich przekrojach tak¿e fosforanów
i fosforu ogólnego, dyskwalifikowa³y wody rzeki
do pozaklasowych, 
§ zanieczyszczenia specyficzne do przekroju w m.
Pi¹tnica mie�ci³y siê w I klasie czysto�ci, na dal-
szej d³ugo�ci rzeka prowadzi³a wody odpowiadaj¹-
ce II klasie czysto�ci (mangan), 

Tabela I.2.22. Ocena stanu czysto�ci rzeki Kaczawy w 2000 r.
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1994, 1999 i 2000
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§ stan biologiczny odpowiada³ II klasie czysto�ci,
jedynie w przekroju poni¿ej Z³otoryi stwierdzono
III klasê czysto�ci, 
§ warunki sanitarne Kaczawy na badanej d³ugo-
�ci nie odpowiada³y przyjêtym normom z wyj¹t-
kiem przekroju w m. Pi¹tnica, gdzie stwierdzono
III klasê czysto�ci. 

Ze wzglêdu na wska�niki fizyczno-chemiczne wo-
dy rzeki Kaczawy w 2000 r. w przekrojach kontrolno-
-pomiarowych: powy¿ej Wojcieszowa, poni¿ej Woj-
cieszowa, powy¿ej Z³otoryi, na ujêciu wody dla miasta
Legnicy i w m. Pi¹tnica odpowiada³y normom III kla-
sy czysto�ci, w pozosta³ych przekrojach rzeka prowa-
dzi³a wody pozaklasowe, o czym zadecydowa³y wyso-
kie stê¿enia substancji biogennych, a dodatkowo w od-
cinku uj�ciowym warto�ci substancji organicznych.
Ponadto jako�æ wód pogarsza, stwierdzona w wodach,
rzeki zbyt du¿a liczba bakterii w grupy coli. 

Stopieñ zanieczyszczenia wód rzeki Kaczawy
w latach 1994, 1999 i 2000 w oparciu o warto�ci stê-
¿eñ odpowiadaj¹cych percentylowi 90%, czterech wy-
branych wska�ników zanieczyszczeñ tj.: BZT5, azotu
azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego wzd³u¿
biegu rzeki pokazany na rysunku przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

§ warto�ci BZT5 w 2000 r. w porównaniu do
1999 r. utrzymywa³y siê na zbli¿onym poziomie
z wyj¹tkiem odcinka uj�ciowego, gdzie nast¹pi³
spadek stê¿eñ tego wska�nika, natomiast w porów-
naniu do 1994 r. stwierdzono spadek warto�ci na
badanym odcinku, 
§ warto�ci azotu azotynowego w 2000 r. w porów-
naniu do lat 1994 i 1999 od przekroju powy¿ej
Z³otoryi do przekroju na ujêcie wody dla miasta
Legnicy ulega³y wahaniom, poni¿ej nast¹pi³ spa-
dek warto�ci tego zanieczyszczenia, a w odcinku
uj�ciowym wzrost w stosunku do obu analizowa-
nych lat, 
§ warto�ci fosforanów w 2000 r. w odniesieniu do
1999 r. utrzymywa³y siê na zbli¿onym poziomie do
odcinka uj�ciowego poni¿ej nast¹pi³ wzrost tej
warto�ci. Natomiast w porównaniu do 1994 r. do-
piero powy¿ej uj�cia rzeki Wierzbiak stwierdzono
stê¿enia wykazuj¹ce tendencje wzrostowe, 
§ warto�ci fosforu ogólnego w 2000 r. w porówna-
niu do 1999 r. przebiega³y na zbli¿onym poziomie
z wyj¹tkiem odcinka uj�ciowego, gdzie nast¹pi³
znaczny wzrost tego wska�nika. W stosunku do
1994 r. nast¹pi³ znaczny spadek warto�ci fosforu
ogólnego do uj�cia M³okity, poni¿ej nast¹pi³
wzrost.

Tabela I.2.23. Ocena stanu czysto�ci wód
rzeki Nysy Szalonej w 2000 r.
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Nysa Szalona
Rzeka jest ciekiem III rzêdu, prawobrze¿nym do-

p³ywem Kaczawy i wpada do niej w 53,4 km. Ca³ko-
wita d³ugo�æ rzeki wynosi 51,0 km, a powierzchnia
ca³kowita dorzecza wynosi 443,1 km2. W 2000 r. ba-
daniami objêto odcinek 42,3 km i wykonywano je
w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. 

Wody rzeki powinny odpowiadaæ I klasie czysto-
�ci. Na rzece poni¿ej Jawora usytuowany jest zbiornik
retencyjny �S³up� (o powierzchni 490 ha i pojemno�ci
38,6 mln m3) stanowi¹cy podstawowy element syste-
mu zaopatrzenia miasta Legnicy w wodê do picia. 

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczeñ na obszarze
zlewni rzeki Nysy Szalonej mo¿na zaliczyæ: 
§ �ENPOZ� Sp. z o. o. w Poznaniu � oczyszczal-
nia �cieków dla m. Bolkowa w Wolbromku, powiat
jaworski, mechaniczno-biologiczna o przepusto-
wo�ci 4500 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków
1000 m3/d, 
§ �cieki z rejonu Bolkowa i terenów wiejskich po-
³o¿onych w zlewni rzeki pochodz¹ce z nieuregulo-
wanej gospodarki wodno-�ciekowej, 
§ sp³ywy powierzchniowe z u¿ytków rolnych.
Ocenê stanu czysto�ci rzeki Nysy Szalonej, dokona-

nej metod¹ bezpo�redni¹, przedstawiono w tabeli. Cha-
rakterystyka stanu zanieczyszczenia w poszczególnych
grupach zanieczyszczeñ w 2000 r. wykaza³a, ¿e: 
§ substancje organiczne kwalifikowa³y wody
Nysy Szalonej do I klasy czysto�ci, 
§ zasolenie wody nie przekracza³o norm klasy I, 
§ zawiesina ogólna � jedynie w przekroju powy-
¿ej Jawora stê¿enie tego wska�nika nie odpowia-
da³o normom III klasy czysto�ci, w pozosta³ych
przekrojach wody utrzymywa³y siê w granicach
I klasy czysto�ci,
§ substancje biogenne w przekroju powy¿ej Ja-
wora nie odpowiada³y normom ze wzglêdu na wy-
sokie stê¿enia azotu azotynowego, w pozosta³ych
przekrojach kwalifikowa³y wody rzeki do III,
a w przekroju uj�ciowym do II klasy czysto�ci, 
§ zanieczyszczenia specyficzne � w przekroju po-
ni¿ej zbiornika S³up spe³nia³y warunki II klasy
czysto�ci, na pozosta³ej d³ugo�ci kwalifikowa³y
wody Nysy Szalonej do I klasy czysto�ci,
§ stan biologiczny � w przekroju powy¿ej Bolko-
wa wody odpowiada³y III klasie czysto�ci, na po-
zosta³ej d³ugo�ci wody rzeki kwalifikowa³y siê
w II klasie czysto�ci,
§ stan sanitarny � do przekroju poni¿ej zbiornika
S³up nie spe³nia³ wymagañ III klasy, poni¿ej wody
rzeki odpowiada³y III klasie, a w odcinku uj�cio-
wym II klasie czysto�ci.

Ocena ogólna Nysy Szalonej w 2000 r. ze wzglêdu
na wska�niki fizyko-chemiczne rzeki wykaza³a, ¿e je-
dynie w przekroju powy¿ej Jawora rzeka prowadzi³a
wody nadmiernie zanieczyszczone, o czym decydo-
wa³y warto�ci azotu azotynowego i zawiesiny ogólnej.
W pozosta³ych badanych przekrojach kontrolno-po-
miarowych wody odpowiada³y III klasie.

Czarna Woda
Rzeka jest ciekiem III rzêdu, lewobrze¿nym dop³y-

wem Kaczawy, do której uchodzi w 22,2 km. Jej d³u-
go�æ wynosi 48,0 km. Rzeka Czarna Woda badana by-
³a w 2000 r. na d³ugo�ci 37,1 km w 4 przekrojach kon-
trolno-pomiarowych. 

D¹¿y siê, aby do uj�cia Skory wody rzeki odpo-
wiada³y I klasie czysto�ci, na dalszym odcinku II kla-
sie czysto�ci. W górnym i �rodkowym biegu Czarna
Woda odwadnia tereny u¿ytkowane rolniczo. Rzeka
Czarna Woda przyjmuje �cieki bezpo�rednio lub po-
�rednio wprowadzone przez dop³ywy m. in. z rejonu
Chojnowa, Gromadki, Mi³kowic. 

W zlewni rzeki g³ównymi �ród³ami zanieczysz-
czeñ s¹: 
§ GZGKiM w Chojnowie � osiedlowa oczyszczal-
nia �cieków w Okmianach, powiat legnicki (me-
chaniczno-biologiczna o przepustowo�ci 32 m3/d), 
§ Urz¹d Gminy w Z³otoryi � oczyszczalnia �cie-
ków w Ernestynowie, powiat z³otoryjski � mecha-
niczno-biologiczna, o przepustowo�ci 84 m3/d,
ilo�æ odprowadzanych �cieków 34 m3/d, 
§ Urz¹d Gminy w Z³otoryi � oczyszczalnia �cie-
ków w Lubiatowie, powiat z³otoryjski (mechanicz-
no-biologiczna o przepustowo�ci 27 m3/d), 
§ KGHM �Polska Mied�� Oddzia³ Huta Miedzi
�Legnica� w Legnicy.
Ocena jako�ci wód Czarnej Wody na podstawie
grup zanieczyszczeñ wykaza³a, ¿e: 
§ substancje organiczne do przekroju poni¿ej
uj�cia Skory odpowiada³y II klasie czysto�ci, poni-
¿ej wody mie�ci³y siê I klasie czysto�ci, 
§ zasolenie kwalifikowa³o wody rzeki na ca³ej
badanej d³ugo�ci do I klasy czysto�ci, 
§ zawiesiny nie przekracza³y norm dla I klasy czy-
sto�ci do przekroju poni¿ej uj�cia Skory, na pozo-
sta³ej d³ugo�ci wody zakwalifikowane zosta³y do
II klasy czysto�ci, 
§ substancje biogenne odpowiada³y II i III klasie
czysto�ci do przekroju kontrolno-pomiarowego na
uj�ciu do Kaczawy, w odcinku uj�ciowym stê¿enia
azotu azotynowego kwalifikowa³y wody do poza-
klasowych, 
§ zanieczyszczenia specyficzne w wodach rzeki
wykazywa³y III klasê czysto�ci ze wzglêdu na stê-
¿enia manganu, 
§ stan biologiczny odpowiada³ II klasie czysto�ci,
z wyj¹tkiem przekroju �most w Jaroszówce�,
gdzie wody kwalifikowa³y siê w III klasie czysto-
�ci, 
§ stan sanitarny na badanej d³ugo�ci nie przekro-
czy³ norm dla III klasy czysto�ci. 
Ze wzglêdu na wska�niki fizyko-chemiczne rzekê

Czarn¹ Wodê zakwalifikowano do III klasy czysto�ci
do przekroju kontrolno-pomiarowego na uj�ciu do
Kaczawy, w odcinku uj�ciowym rzeka prowadzi³a
wody nie odpowiadaj¹ce normom.
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Skora
Rzeka Skora jest ciekiem IV rzêdu, prawobrze¿-

nym dop³ywem Czarnej Wody. Powierzchnia dorze-
cza wynosi 278,1 km2, a ca³kowita d³ugo�æ 46,0 km.
�ród³a rzeki znajduj¹ siê w Górach Kaczawskich.
W górnym odcinku rzeka ma charakter potoku gór-
skiego, p³ynie przez tereny rolnicze, bezle�ne. Bada-
niami w 2000 r. objêto odcinek o d³ugo�ci 36,8 km,
w 4 przekrojach pomiarowo-kontrolnych.

G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ w zlewni rzeki
Skory to: 
§ Przedsiêbiorstwo Utylizacji Odpadów Zwierzê-
cych �Profet� w Osetnicy, powiat legnicki, 
§ Browar w Chojnowie, powiat legnicki, 
§ Dolno�l¹skie Zak³ady Wyrobów Papierniczych
�Dolpakart� w Chojnowie, powiat legnicki, 
§ Przedsiêbiorstwo Handlowe �STANLEY� � S³o-
downia Chojnów, 
§ Zarz¹d Lokali Gminnych w �wierzawie �
oczyszczalnia �cieków w Soko³owcu, powiat z³o-
toryjski, mechaniczno-biologiczna, Q�rd wg po-
zwolenia wodnoprawnego 15 m3/d, 
§ Spó³dzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna
w Budziwojowie � oczyszczalnia �cieków w Za-
grodnie, powiat z³otoryjski, mechaniczno-biolo-
giczna, Q�rd wg pozwolenia wodnoprawnego
51,5 m3/d, 

§ Zak³ad Us³ug Komunalnych w Zagrodnie �
oczyszczalnia �cieków w Olszanicy, powiat z³oto-
ryjski, mechaniczno-biologiczna o przepustowo�ci
61 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków 13 m3/d, 
§ Zak³ad Us³ug Komunalnych w Zagrodnie � me-
chaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Brochocinie, powiat z³otoryjski, przepustowo�æ
150 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków 45 m3/d, 
§Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Proboszczowie �
oczyszczalnia �cieków w Proboszczowie, powiat
z³otoryjski � mechaniczno-biologiczna o przepu-
stowo�ci 57,8 m3/d, ilo�æ odprowadzanych
�cieków 30,0 m3/d, 
§ GZGKiM w Chojnowie � osiedlowa oczyszczal-
nia �cieków w Osetnicy, powiat legnicki � mecha-
niczno-biologiczna o przepustowo�ci 48,5 m3/d,
ilo�æ doprowadzanych �cieków 13,1 m3/d, 
§ ZGKiM w Chojnowie � oczyszczalnia �cieków
m. Chojnowa w Goliszowie, powiat legnicki,
mechaniczno-biologiczna o przepustowo�ci
8385 m3/d, ilo�æ doprowadzanych �cieków
1650 m3/d,
§ Gminne Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
w Pielgrzymce, powiat z³otoryjski � oczyszczalnia
�cieków mechaniczno-biologiczna o przepustowo-
�ci 25 m3/d, ilo�æ doprowadzanych �cieków
11 m3/d, 

Tabela I.2.24. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki
Czarnej Wody w 2000 r.
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Tabela I.2.25. Ocena stanu czysto�ci wód
rzeki Skory w 2000 r.

§ �KAZ-Dolzamet� w Chojnowie � oczyszczania
�cieków dla zak³adu i czê�ci m. Chojnowa mecha-
niczno-biologiczna o przepustowo�ci 1816 m3/d. 
Wyniki oceny stanu czysto�ci rzeki Skory, przepro-

wadzonej metod¹ bezpo�redni¹, w poszczególnych
grupach zanieczyszczeñ przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
§ zanieczyszczenia organiczne utrzymywa³y siê na
poziomie norm klasy I na badanej d³ugo�ci rzeki, 
§ zasolenie wody odpowiada³o I klasie czysto�ci, 
§ zawiesiny do przekroju na uj�ciu do Czarnej Wo-
dy kwalifikowa³y siê w I klasie czysto�ci, poni¿ej
wody zaliczono do pozaklasowych, 
§ substancje biogenne do przekroju �most Za-
grodno-Uniejowice-Z³otoryja� utrzymywa³y siê
w granicach III klasy, poni¿ej stê¿enia azotu azoty-
nowego nie odpowiada³y dopuszczalnym normom, 
§ zanieczyszczenia specyficzne odpowiada³y
I klasie czysto�ci, 
§ stan biologiczny wód Skory na ca³ej d³ugo�ci
rzeki spe³nia³ wymagania II klasy czysto�ci, 
§ stan sanitarny rzeki jedynie w przekroju �most
Zagrodno-Uniejowice-Z³otoryja� przekracza³ do-
puszczalne normy, w pozosta³ych badanych prze-
krojach odpowiada³ III klasie czysto�ci. 
Ocena jako�ci wód ze wzglêdu na wska�niki fizy-

ko-chemiczne wykaza³a, ¿e rzeka Skora w 2000 r. zo-
sta³a zaliczona do przekroju �most Zagrodno-Uniejo-

wice-Z³otoryja� do III klasy czysto�ci, w pozosta³ych
2 przekrojach kontrolno-pomiarowych wysokie war-
to�ci azotu azotynowego, a w przekroju uj�ciowym
dodatkowo warto�ci zawiesiny ogólnej powodowa³y
dyskwalifikacjê wód rzeki.

Wierzbiak
Rzeka jest ciekiem III rzêdu, prawobrze¿nym do-

p³ywem Kaczawy, do której uchodzi w 16,5 km. £¹cz-
na d³ugo�æ rzeki objêta badaniami wynosi³a 33,0 km.
Wody rzeki powinny odpowiadaæ I klasie czysto�ci od
�róde³ do mostu w miejscowo�ci Lubieñ, na pozosta-
³ym odcinku III klasie czysto�ci powierzchniowych
wód p³yn¹cych. 

Rzeka w 2000 r. kontrolowana by³a w 4 punktach: 
G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ znajduj¹ce siê na

terenie zlewni rzeki Wierzbiak to: 
§ Legnickie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji w Legnicy � mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia �cieków o przepustowo�ci
50000 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków
25000 m3/d,
§ Urz¹d Gminy w M�ciwojowie � komunalna me-
chaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w M�ciwojowie, powiat jaworski, o przepustowo-
�ci 421 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków
150 m3/d, 
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§ Zak³ad Us³ug Komunalnych w Mierczycach, po-
wiat jaworski � oczyszczalnia �cieków (mecha-
niczno-biologiczna o przepustowo�ci 200 m3/d), 
§ ZGK w M�ciwojowie � mechaniczno-biologicz-
na oczyszczalnia �cieków w Snowidzy, powiat ja-
worski, o przepustowo�ci 140 m3/d, ilo�æ odpro-
wadzanych �cieków 70 m3/d, 
§ Przedsiêbiorstwo Us³ug Produkcyjnych i Han-
dlowych COM-D w Jaworze � oczyszczalnia �cie-
ków dla m. Jawora ko³o Ma³uszowa, mechanicz-
no-biologiczna o przepustowo�ci 13000 m3/d,
ilo�æ odprowadzanych �cieków 6500 m3/d, 
§ Kopalnia Bazaltu w Miko³ajowicach, powiat le-
gnicki,
§ Cukrownia �Jawor� w Jaworze, oczyszczalnia
mechaniczna o Q�rd 3371 m3/d,
§ Urz¹d Gminy w Legnickim Polu, powiat legnic-
ki, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cie-
ków o przepustowo�ci 800 m3/d, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków 250 m3/d, 
§ Administracja Zasobów Komunalnych i Miesz-
kaniowych w Wierzchowicach � oczyszczalnia

Komunalna w Szczedrzykowicach, mechaniczno-
-biologiczna o przepustowo�ci 72,3 m3/d, ilo�æ
odprowadzanych �cieków 50 m3/d.

Ocena zanieczyszczeñ na podstawie grup zanie-
czyszczeñ w 2000 r. przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 
§ substancje organiczne do przekroju poni¿ej
uj�cia Kopaniny odpowiada³y II klasie, w odcinku
uj�ciowym stê¿enia tych substancji kwalifikowa³y
wody do pozaklasowych, 
§ zasolenie wód rzeki Wierzbiaka odpowiada³o
normom II klasy czysto�ci do przekroju poni¿ej
Mierczyc i III klasy na pozosta³ym odcinku, 
§ zawiesina ogólna na badanej d³ugo�ci rzeki
odpowiada³a I klasie czysto�ci z wyj¹tkiem prze-
kroju �most na drodze do Koskowic�, gdzie wody
odpowiada³y II klasie, 
§ substancje biogenne do przekroju �poni¿ej
Mierczyc� kszta³towa³y siê na poziomie III klasy
czysto�ci, na pozosta³ej d³ugo�ci rzeki kwalifiko-
wa³y wody Wierzbiaka do pozaklasowych, 
§ zanieczyszczenia specyficzne � stê¿enie potasu
na ca³ej d³ugo�ci rzeki nie odpowiada³o normom,
stê¿enia manganu kszta³towa³y siê na poziomie II
i III klasy czysto�ci, 
§ stan biologiczny wód Wierzbiaka odpowiada³ II
i III klasie czysto�ci, 
§ stan sanitarny do przekroju poni¿ej Mierczyc
odpowiada³ III klasie czysto�ci, na pozosta³ej
d³ugo�ci liczba bakterii z grupy coli kwalifikowa-
³a jako�æ wód do poziomu pozaklasowego. 
Charakterystyka stanu zanieczyszczenia ze
wzglêdu na wska�niki fizyko-chemiczne wykaza-
³a, ¿e wody rzeki Wierzbiak w 2000 r. na ca³ej
d³ugo�ci przekracza³y normy dla III klasy czysto-
�ci. W odniesieniu do roku 1999 stan czysto�ci
rzeki nie uleg³ zmianie, a o jako�ci wód decydo-
wa³y te same zanieczyszczenia. 

Tabela I.2.26. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Wierzbiak
w 2000 r.
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Tabela I.2.27. Ocena stanu czysto�ci wód
rzeki Zimnicy w 2000 r.

2.2.11. Zimnica

Rzeka jest ciekiem II rzêdu, lewobrze¿nym dop³y-
wem Odry, do której uchodzi w 354,3 km. D³ugo�æ
rzeki objêta badaniami wynosi³a 36,1 km. Wody rzeki
powinny spe³niaæ wymagania III klasy czysto�ci. �ró-
d³a rzeki Zimnicy znajduj¹ siê na pn. -zach. od miasta
Lubina, w strefie oddzia³ywania nieczynnego zbiorni-
ka odpadów poflotacyjnych �Gilów�. Zauwa¿a siê
wyra�ny wp³yw tego zbiornika na jako�æ wód rzeki.
W wyniku infiltracji wód opadowych nastêpuje wy-
p³ukiwanie soli i metali z gruntu. Ponadto rzeka przyj-
muje zbyt du¿y ³adunek zanieczyszczeñ z komunalnej
oczyszczalni �cieków miasta Lubina. Poza punkto-
wym dop³ywem �cieków rzeka na ca³ej d³ugo�ci nara-
¿ona jest na obszarowe sp³ywy zanieczyszczeñ z jej
zlewni. W odcinku uj�ciowym odprowadzane s¹ �cie-
ki z komunalnej mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni miasta �cinawy. 

Rzeka badana by³a w 4 przekrojach pomiarowo-
-kontrolnych.

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczeñ na obszarze
zlewni rzeki Zimnicy mo¿emy zaliczyæ: 
§ Przedsiêbiorstwo Chemii Gospodarczej �Pollena
�cinawa� w �cinawie, powiat lubiñski, 
§Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
�Termal� w Lubinie (oczyszczalnia mechaniczna

Q�rd wg pozwolenia wodnoprawnego 200 m3/d), 
§Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji Sp. z o. o. w Lubinie � mechaniczno-biolo-
giczna oczyszczalnia �cieków m. Lubina o przepu-
stowo�ci 30000 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cie-
ków 13000 m3/d, 
§ ZGK w �cinawie � mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia �cieków w �cinawie, powiat lubiñ-
ski o przepustowo�ci 2707 m3/d, ilo�æ �cieków
1063 m3/d, 
§ oczyszczalnia �cieków w Chrostniku, powiat lu-
biñski � mechaniczno-biologiczna o przepustowo-
�ci 390 m3/d, ilo�æ doprowadzanych �cieków
90 m3/d, 
§ oczyszczalnia �cieków w Osieku, powiat lubiñ-
ski � mechaniczno-biologiczna o przepustowo�ci
94,8 m3/d, ilo�æ �cieków 87 m3/d, 
§ oczyszczalnia �cieków w Siedlcach, powiat lu-
biñski � mechaniczno-biologiczna o przepustowo-
�ci 100 m3/d, ilo�æ doprowadzanych �cieków
59 m3/d, 
§ oczyszczalnia �cieków w Niemstowie, powiat lu-
biñski � mechaniczno-biologiczna o przepustowo-
�ci 120 m3/d, ilo�æ doprowadzanych �cieków
61 m3/d, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
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w Szklarach Górnych, powiat lubiñski � o przepu-
stowo�ci 181 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków
66 m3/d, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Oborze, powiat lubiñski �  o przepustowo�ci
110 m3/d, ilo�æ odprowadzanych �cieków 87 m3/d. 
Ocena stanu zanieczyszczenia wód rzeki Zimnicy

na podstawie grup zanieczyszczeñ przedstawia³a siê
nastêpuj¹co: 
§ substancje organiczne do przekroju �most dro-
gowy �cinawa-Parszowice� odpowiada³y I i II kla-
sie czysto�ci, w pozosta³ych przekrojach stê¿enia
substancji organicznych wzros³y do poziomu nie
odpowiadaj¹cego normom, 
§ zasolenie wód Zimnicy na badanej d³ugo�ci rze-
ki nie odpowiada³o normom III klasy czysto�ci, 
§ zawiesina ogólna do przekroju �most drogowy
�cinawa-Parszowice� kwalifikowa³a rzekê w I kla-
sie czysto�ci, poni¿ej wzros³a do poziomu III kla-
sy czysto�ci, 
§ substancje biogenne do przekroju poni¿ej Lubi-
na odpowiada³y II klasie czysto�ci, na pozosta³ej
d³ugo�ci wzrost stê¿eñ biogenów kwalifikowa³
wody do nie odpowiadaj¹cym normom, 
§ zanieczyszczenia specyficzne jedynie w prze-
kroju �most drogowy �cinawa-Parszowice� nie
odpowiada³y normom III klasy ze wzglêdu na po-
nadnormatywne warto�ci miedzi, w pozosta³ych
przekrojach kwalifikowa³y wody do III klasy czy-
sto�ci, parametrem decyduj¹cym by³y podwy¿szo-
ne stê¿enia manganu, stê¿enia metali ciê¿kich mie-
�ci³y siê w I klasie czysto�ci
§ stan biologiczny do przekroju �most drogowy
�cinawa-Parszowice� odpowiada³ II klasie, poni-
¿ej a¿ do uj�cia wska�niki hydrobiologiczne odpo-
wiada³y III klasie czysto�ci, 
§ stan sanitarny do przekroju �poni¿ej Lubina�
kwalifikowa³ wody do III klasy, na dalszej d³ugo-
�ci liczba bakterii z grupy coli dyskwalifikowa³a
wody rzeki do poziomu pozaklasowego. 
W ocenie ogólnej ze wzglêdu na wska�niki fizy-

ko-chemiczne wody Zimnicy w 2000 r. zosta³y za-
kwalifikowane do wód pozaklasowych. Decydowa³y
o tym wielko�ci zasolenia, substancji biogennych
i organicznych. 

2.2.12. Zlewnia Baryczy

Barycz
Barycz jest ciekiem II rzêdu, prawobrze¿nym do-

p³ywem Odry, o d³ugo�ci 133.0 km, z czego w grani-
cach województwa dolno�l¹skiego znajduje siê siê
110,0 km. Jest to najwiêkszy prawobrze¿ny dop³yw
�rodkowej Odry, o powierzchni zlewni 5534,5 km2.
W zlewni tej dominuj¹cy udzia³ maj¹ grunty orne
(59,5%) i lasy (21,4%). Rzeka ta ma du¿e znaczenie
gospodarcze ze wzglêdu na zasilanie kompleksu
milickich stawów hodowlanych. W zlewni Baryczy

istnieje rezerwat �Stawy Milickie� oraz Park Krajo-
brazowy �Dolina Baryczy�. 

W 2000 r. rzekê kontrolowano w 6 punktach.
G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ w zlewni Baryczy

to miasta: 
§ Syców, odprowadzaj¹cy 1282 m3/d �cieków po
oczyszczaniu na oczyszczalni mechaniczno-biolo-
gicznej do M³yñskiej Wody; przepustowo�æ
oczyszczalni wynosi 1400 m3/d, 
§ Miêdzybórz, wraz z mleczarnia i gorzelni¹
w Graninie, odprowadzaj¹ce �cieki w ilo�ci �r.
301 m3/d bez oczyszczania do M³yñskiej Wody, 
§ Twardogóra, odprowadza ok. 1000 m3/d �cieków
oczyszczanych w pe³nosprawnej mechaniczno-
-biologicznej oczyszczalni ze z³o¿ami sp³ukiwany-
mi o przepustowo�ci 3370 m3/d. Miasto Twardo-
góra posiada kanalizacjê rozdzielcz¹, za wyj¹tkiem
krótkiego odcinka kanalizacji ogólnosp³awnej. Ca-
³o�æ �cieków sanitarnych jest kierowana na
oczyszczalniê, �cieki deszczowe � przez potok
Skorynia do Baryczy, 
§Milicz, które posiada mechaniczno-biologiczn¹
oczyszczalniê z osadem czynnym o przepustowo-
�ci ok. 10000 m3/d, w której oczyszczane s¹ �cieki
komunalne, przemys³owe i opadowe w ilo�ci ok.
3500 m3/d. Dowo¿ona jest równie¿ beczkowozami
niewielka ilo�æ �cieków z terenu gminy (ok. 5%), 
§ Su³ów � grupowa oczyszczalnia �cieków o prze-
pustowo�ci 1262 m3/d. Rozpoczêta zosta³a budo-
wa kolektora doprowadzaj¹cego �cieki. Ilo�æ �cie-
ków dop³ywaj¹cych i dowo¿onych wynios³a
w 2000 r. 16,5 m3/d, 
§W¹sosz � z czê�ci miasta �cieki w ilo�ci �r.
45 m3/d odprowadzane s¹ po oczyszczaniu na
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepu-
stowo�ci 216 m3/d do Orli. Z pozosta³ej czê�ci
miasta �cieki niedostatecznie oczyszczone w ilo�ci
29 m3/d odprowadzane s¹ do rzeki Orli, 

oraz
§ mleczarnia w W¹soszu, 
§ gorzelnia Czernina, 
§Wojewódzki Szpital Neuropsychiatri w Kro�ni-
cach, z którego odprowadzane s¹ �cieki po oczysz-
czaniu mechaniczno-biologicznym na niesprawnej
oczyszczalni z osadnikiem Imhoffa i z³o¿ami bio-
logicznymi o przepustowo�ci 413 m3/d. Do
oczyszczalni w³¹czona jest czê�æ okolicznych bu-
dynków. Ilo�æ �cieków oczyszczonych wynosi
250 m3/d. Oczyszczalnia przejêta zosta³a przez
gminê, z uwagi na jej niesprawne funkcjonowanie
planowana jest budowa nowej grupowej oczysz-
czalni �cieków, 
§ Gorzelnia w Be³czu Wielkim, 
§ miasto Góra odprowadzaj¹ce �cieki bytowo-go-
spodarcze w ilo�ci 1815 m3/d po oczyszczaniu na
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepu-
stowo�ci 3750 m3/d poprzez �l¹ski Rów. Do
1998 r. do �l¹skiego Rowu oprowadzane by³y
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równie¿ �cieki z Cukrowni �Góra �l¹ska� S. A. Od
1999 r. �cieki z cukrowni zgromadzone zosta³y
w zbiorniku akumulacyjnym i w 2000 r. nie by³y
odprowadzane, 

oraz dop³ywy: Polska Woda, S¹siecznica i Orla.
Z uwagi na charakter rzeki, zasilaj¹cej stawy ho-

dowlane i przep³ywaj¹ej przez obszary ochrony przy-
rodniczej, d¹¿y siê, aby wody Baryczy odpowiada³y
na terenie województwa dolno�l¹skiego normom
I klasy czysto�ci.

Analiza poszczególnych grup zanieczyszczeñ
w 2000 r. przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 
§ substancje organiczne � rzeka by³a dobrze na-
tleniona na ca³ej swojej d³ugo�ci, jedynie w punk-
cie poni¿ej ¯migrodu stê¿enie tlenu rozpuszczone-
go nieznacznie spad³o (II klasa). Na ca³ej badanej
d³ugo�ci warto�ci BZT5 wystêpowa³y na poziomie
klasy II, 
§ zasolenie � wszystkie wska�niki decyduj¹ce
o zasoleniu kwalifikowa³y wody rzeki Baryczy do
I klasy czysto�ci, 

§ zawiesiny � stê¿enia zawiesiny w Baryczy obni-
¿a³o siê wzd³u¿ biegu rzeki od III klasy w dwóch
pierwszych punktach do II klasy na pozosta³ym
odcinku (I klasa powy¿ej uj�cia Orli). W porówna-
niu do roku poprzedniego przebieg zmian tego
wska�nika by³ bardziej ustabilizowany, 
§ zwi¹zki biogenne � poprawi³ siê stan czysto�ci
w grupie tych wska¿ników. Ponadnormatywne
warto�ci azotu azotynowego odnotowano jedynie
w dwóch przekrojach: poni¿ej Milicza i uj�cia
Pr¹dni oraz na uj�ciu do Odry. W pozosta³ych
przekrojach zarówno stê¿enia azotu azotynowego
jak i fosforu utrzymywa³y siê na poziomie III kla-
sy czysto�ci. Pozosta³e wska�niki utrzymywa³y siê
w I b¹d� II klasie czysto�ci, 
§ stê¿enia metali ciê¿kich i detergentów odpo-
wiada³y normom klasy I na ca³ej d³ugo�ci rzeki.
Fenole wystêpowa³y w ilo�ciach charakterystycz-
nych dla klasy II (w przekroju uj�ciowym I klasa).
Stwierdzono równie¿ wysokie stê¿enia manganu
(klasa III) na ca³ej d³ugo�ci rzeki, 

Tabela I.2.28. Ocena jako�ci wód rzeki Baryczy w 2000 r.
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§ stan sanitarny � jako�æ wody na kontrolowanej
d³ugo�ci rzeki nie odpowiada³a dopuszczalnym
normom jedynie w dwóch pierwszych przekrojach
pomiarowo-kontrolnych, na pozosta³ym odcinku
utrzymywa³a siê na poziomie III klasy, 
§ stan biologiczny � wska�nik saprobowo�ci wy-
stêpowa³ na poziomie klasy II, chlorofil �a� przyj-
mowa³ warto�ci ponadnormatywne na ca³ej d³ugo-
�ci rzeki i to ten wska�nik decydowa³ o jej ogólnej
klasyfikacji.

Pozosta³e rzeki zlewni Baryczy
S¹siecznica jest ciekiem III rzêdu, lewobrze¿nym

dop³ywem rzeki Baryczy o d³ugo�ci 43,4 km. Pocz¹-
tek swój bierze na pó³nocnych stokach Wzgórz Trzeb-

nickich w rejonie Twardogóry. 
W 2000 r. S¹siecznica badana by³a w przekroju

uj�ciowym do Baryczy. 
G³ównymi �ród³ami zanieczyszczeñ w zlewni rze-

ki S¹siecznicy s¹: 
§ m. ¯migród, powiat trzebnicki, które odprowa-
dza �r. 1200 m3/d �cieków oczyszczanych w pe³no-
sprawnej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
z usuwaniem zwi¹zków biogennych o przepusto-
wo�ci 2231 m3/d, 
§ zak³ad przetwórstwa owocowo-warzywnego
�Natursaft�w Prusicach, odprowadzaj¹cy okreso-
wo w czasie kampani (sierpieñ-wrzesieñ) �rednio
ok. 311 m3/d �cieków oczyszvczonych na zak³ado-
wej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, 

Rysunek I.2.9. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w rzece Baryczy w latach
1994, 1999 i 2000
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Wykres I.2.12. Przebieg zmian wybranych wska�ników zanieczyszczenia (percentyl 90%) w latach 1993-2000
w przekroju na uj�ciu S¹siecznicy do Baryczy

§ m. Prusice, powiat trzebnicki � �cieki bytowo-
-gospodarcze w ilo�ci ok. 85 m3/d odprowadzane
s¹ do potoku Struga bez oczyszczania. Projektowa-
na jest budowa grupowej oczyszczalni �cieków, 
§ m. Trzebnica � posiada kanalizacjê ogólnosp³aw-
n¹ o d³ugo�ci ok. 30 km, do której pod³¹czonych
jest 100% gospodarstw. W grudniu 2000 r. oddana
zosta³a do eskploatacji mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia �cieków z usuwaniem zwi¹zków
biogennych o przepustowo�ci 6000 m3/d. Obecnie
dop³ywa na oczyszczalniê 2500 m3/d �cieków.
�cieki odprowadzane s¹ do potoku Polska Woda, 
§ Gorzelnia i p³atkarnia w Sêdzicach, 
W roku 2000 w przekroju uj�ciowym S¹siecznicy

wody ocenione zosta³y jako nie odpowiadaj¹ce nor-
mom. O takiej klasyfikacji zadecydowa³y ponadnor-
matywne stê¿enia azotu azotynowgo i miano coli.
Obni¿ona by³a te¿ zawarto�æ tlenu rozpuszczonego
(III klasa). Stê¿enia fosforanów i fosforu ogólnego
utrzymywa³y siê w III klasie czysto�ci, a pozosta³e
wska�niki w klasie I lub II. 

Rzeka Orla jest prawobrze¿nym dop³ywem Bary-
czy uchodz¹cym do niej w km 34,6 w m. W¹sosz.
Rzeka bierze swój pocz¹tek w województwie wielko-
polskim a do województwa dolno�l¹skiego wp³ywa
w okolicach m. Korzeñsko. Rzeka w 2000 r. badana
by³a w przekroju uj�ciowym do Baryczy. Jest ona
w tym punkcie bardzo zanieczyszczona, a parametra-
mi nie odpowiadaj¹cymi normom by³y zawarto�æ tle-
nu rozpuszczonego, stê¿enie azotu azotynowego, azo-
tu ogólnego, fosforanów, fosforu ogólnego i potasu.
Równie¿ stan sanitarny i wska�niki hydrobiologiczne
nie odpowiada³y normom. Wp³ywa to na stan czysto-
�ci Baryczy na odcinku poni¿ej uj�cia Orli. 

2.2.13. Rudna

Rzeka jest ciekiem II rzêdu, lewobrze¿nym dop³y-
wem Odry, do której uchodzi w 391,6 km. Ca³kowita
d³ugo�æ rzeki objêta badaniami wynosi 31,3 km a po-
wierzchnia dorzecza wynosi 394,4 km2. Woda tej rze-

ki powinna spe³niaæ wymagania II klasy czysto�ci na
ca³ej d³ugo�ci rzeki. W �rodkowym biegu na rzekê od-
dzia³ywuj¹ wody infiltracyjne ze zbiornika odpadów
poflotacyjnych �¯elazny Most�. Ponadto rzeka nara-
¿ona jest na powierzchniowe sp³ywy zanieczyszczeñ
biogennych i organicznych z terenów wiejskiej zabu-
dowy mieszkalno-gospodarczej oraz upraw rolnych. 

Rzeka Rudna badana by³a w 2000 r. w 3 punktach
pomiarowo-kontrolnych.

G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ oddzia³ywuj¹ce na
jako�æ wód na obszarze zlewni rzeki Rudnej to: 
§ ZGKiM w Rudnej � oczyszczalnia �cieków
w Rudnej, powiat lubiñski, mechaniczno-biolo-
giczna o przepustowo�ci 577 m3/d, 
§ ZGKiM w Rudnej � mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia �cieków w Rynarcicach, powiat
lubiñski o przepustowo�ci 68 m3/d, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków 60 m3/d, 
§ oczyszczalnia �cieków w Mlecznie, powiat lu-
biñski, mechaniczno-biologiczna o przepustowo-
�ci 131 m3/d, ilo�æ doprowadzanych �cieków
41 m3/d, 
§ ZGKiM Rudna � oczyszczalnia �cieków w Gaw-
ronach, powiat lubiñski, mechaniczno-biologiczna
o przepustowo�ci 68 m3/d, ilo�æ �cieków 44 m3/d, 
§ PGKiM w Polkowicach � komunalna oczysz-
czalnia �cieków w Moskorzynie, powiat polkowic-
ki � mechaniczno-biologiczna, z podwy¿szonym
usuwaniem biogenów o przepustowo�ci 58 m3/d,
ilo�æ �cieków 24 m3/d, 
§ Administracja Zasobów Mieszkaniowych
w Wierzchowicach � oczyszczalnia �cieków
w Wierzchowicach � mechaniczno-biologiczna
Q�rd wg pozwolenia wodnoprawnego 73 m3/d,
ilo�æ �cieków 24 m3/d, 
§ PGM Sp. z o.o. w Polkowicach - osiedlowa
oczyszczalnia �cieków w Komornikach, powiat
polkowicki � mechaniczno-biologiczna z podwy¿-
szonym usuwaniem biogenów o przepustowo�ci
274 m3/d, ilo�æ oczyszczanych �cieków 54 m3/d, 
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§ Administracja Zasobów Mieszkaniowych
w Wierzchowicach Osiedlowa oczyszczalnia �cie-
ków w Komornikach, powiat polkowicki (mecha-
niczno-biologiczna Q�rd wg pozwolenia wodno-
prawnego 27 m3/d).
Ocena stanu zanieczyszczenia wód rzeki Rudnej

na podstawie grup zanieczyszczeñ w 2000 r. przedsta-
wia³a siê nastêpuj¹co: 
§ substancje organiczne w przekroju poni¿ej Cu-
krowni G³ogów kwalifikowa³y wody w II klasie
czysto�ci, w pozosta³ych badanych przekrojach
stwierdzono I klasê czysto�ci, 
§ zasolenie wód na odcinku do przekroju poni¿ej
uj�cia Kalinówki odpowiada³o I klasie, poni¿ej
warto�ci przewodnictwa elektrolitycznego zadecy-
dowa³y o III klasie czysto�ci, 
§ zawarto�æ zawiesiny do przekroju poni¿ej uj�cia
Kalinówki odpowiada³a II klasie czysto�ci, na po-
zosta³ej d³ugo�ci nie przekracza³y norm I klasy
czysto�ci, 
§ stê¿enia substancji biogennych do przekroju
poni¿ej uj�cia Kalinówki odpowiada³y poziomowi
I klasy, w przekroju poni¿ej uj�cia Kalinówki stê-
¿enia zwi¹zków fosforu dyskwalifikowa³y wody

do poziomu pozaklasowego, na dalszej d³ugo�ci
kwalifikowa³y wody do III klasy czysto�ci, 
§ zanieczyszczenia specyficzne kszta³towa³y siê
zró¿nicowanie i tak: w przekroju powy¿ej m. Rud-
na ze wzglêdu na warto�ci cynku wody nie spe³nia-
³y wymagañ III klasy czysto�ci, poni¿ej uj�cia Ka-
linówki odpowiada³y II klasie, a poni¿ej Cukrowni
�G³ogów� III klasie, 
§ stan biologiczny na badanej d³ugo�ci odpowia-
da³ poziomowi II klasy czysto�ci, 
§ stan sanitarny � do przekroju poni¿ej uj�cia Ka-
linówki zbyt du¿a liczba bakterii z grupy coli dys-
kwalifikowa³a wody do poziomu pozaklasowego,
poni¿ej do uj�cia rzeka prowadzi³a wody w III kla-
sie czysto�ci. 
Charakterystyka stanu zanieczyszczenia rzeki ze

wzglêdu na wska�niki fizyko-chemiczne wykaza³a, ¿e
do przekroju poni¿ej Cukrowni �G³ogów� wody za-
kwalifikowano do pozaklasowych, poni¿ej do uj�cia
stwierdzono III klasê czysto�ci. O jako�ci wód rzeki
decydowa³y stê¿enia zwi¹zków fosforu oraz zanie-
czyszczenia specyficzne. 

2.2.14. Krzycki Rów

Jest to ciek II rzêdu, prawobrze¿ny dop³yw Odry,
do której uchodzi w 433,2 km. Ca³kowita d³ugo�æ rze-
ki wynosi 73,5 km, a powierzchnia dorzecza 559 km2,
badaniami objêto odcinek 16,5 km w 2 punktach po-
miarowo-kontrolnych.

Krzycki Rów jest ciekiem, który niesie w swoich
wodach zanieczyszczenia pochodz¹ce z województwa
wielkopolskiego. G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ rzeki
na terenie województwa dolno�l¹skiego to: 
§ Urz¹d Gminy w Kotli � mechaniczno-biologicz-
na oczyszczalnia �cieków z podwy¿szonym usu-
waniem biogenów w Kotli, powiat g³ogowski
o przepustowo�ci 345,4 m3/d, ilo�æ �cieków
120 m3/d, 
§ sp³ywy wielkoobszarowe z terenów rolniczych. 
Ocena stanu zanieczyszczenia wód Krzyckiego

Rowu w poszczególnych grupach zanieczyszczeñ wy-
kaza³a, ¿e: 
§ substancje organiczne na ca³ej badanej d³ugo�ci
nie odpowiada³y normom III klasy czysto�ci, 
§ zasolenie wód utrzymywa³o siê na poziomie III
i II klasy czysto�ci, 
§ zawiesiny niesione wodami rzeki do przekroju
�most w m. Chociemy�l� odpowiada³y II klasie czy-
sto�ci, poni¿ej znajdowa³y siê w I klasê czysto�ci, 
§ substancje biogenne przekroczy³y normy dla III
klasy czysto�ci w badanych przekrojach kontrol-
no-pomiarowych, 
§ zanieczyszczenia specyficzne na badanej d³ugo-
�ci nie odpowiada³y normom, o czym decydowa³y
stê¿enia potasu. Stê¿enia manganu utrzymywa³y
siê na poziomie III klasy czysto�ci, 
§ stan biologiczny kwalifikowa³ wody do III klasy
czysto�ci,

Tabela I.2.29. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki
Rudnej w 2000 r.
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§ stan sanitarny � du¿a liczba bakterii z grupy coli
na ca³ej badanej d³ugo�ci dyskwalifikowa³a wody. 
Ocenia ogólna wód Krzyckiego Rowu w 2000 r.

wska�ników fizyko-chemiczne wykaza³a, ¿e wody
rzeki w badanych przekrojach kontrolno-pomiaro-
wych nie odpowiada³y normom III klasy czysto�ci.
O pozaklasowym charakterze wód decydowa³ szeroki
zakres wska�ników nie odpowiadaj¹cych wymaga-
niom III klasy czysto�ci powierzchniowych wód p³y-
n¹cych. 

2.2.15. Zlewnia Bobru

Dorzecze Bobru jest najwiêkszym systemem
rzecznym lewostronnego skrzyd³a dorzecza Odry.
Obejmuje obszar Sudetów Zachodnich, wraz z ich
najwy¿szym pasmem � Karkonoszami, oraz Przedgó-
rza Sudeckiego i pó³nocno-zachodni¹ czê�æ Niziny
Dolno�l¹skiej. 

Bóbr
Bóbr � jeden z najwiêkszych dop³ywów Odry �

wyp³ywa ze wschodnich zboczy Karkonoszy, powy¿ej
wsi Bobr w Czechach. Posiada kilka �ródliskowych
potoków bior¹cych pocz¹tek z pó³nocno-wschodnich

zboczy �acleøskeho hrbetu i na Bobrowym Stoku
w Lasockim Grzbiecie po stronie polskiej. Na Bobrze
znajduje siê kilka zbiorników retencyjnych: Bukówka,
Jezioro Modre, Wrzeszczyn i Pilchowice. 

Ca³kowita d³ugo�æ rzeki wynosi 271,6 km, z czego
poza granicami Polski znajduje siê odcinek ok. 2 km.
Bóbr zbiera wody w Czechach z powierzchni
46,3 km2 oraz w Polsce z obszaru 5829,8 km2 i odpro-
wadza wody do Odry w 516,2 km jej lewego brzegu,
poni¿ej Krosna Odrzañskiego w województwie lubu-
skim. Górna czê�æ zlewni Bobru obejmuje poprzez
lewobrze¿ne dop³ywy prawie ca³e polskie Karkono-
sze. Do najwiêkszych rzek i potoków odwadniaj¹cych
polskie Karkonosze nale¿¹: £omnica z Jedlic¹ oraz
Kamienna z Wrzosówk¹ i Podgórn¹. 

W 2000 roku rzekê Bóbr kontrolowano od prze-
kroju granicznego z Czechami do granic wojewódz-
twa dolno�l¹skiego w 15 przekrojach kontrolno-poia-
rowych. W ramach monitoringu wojewódzkiego kon-
trolowano te¿ w przekrojach uj�cia dop³ywy: Zadrnê,
£omnicê, Kamienn¹, Bobrzycê.

G³ównymi �ród³ami zanieczyszczeñ rzeki Bóbr s¹
�cieki bytowo-gospodarcze i przemys³owe z o�rod-
ków miejskich: Kamienna Góra, Jelenia Góra, Bole-
s³awiec i z terenu gmin miejsko-wiejskich: Lubawka,
Wleñ, Lwówek �l¹ski oraz �cieki bytowo-gospodar-
cze z wiejskich o�rodków gminnych: Kamienna Góra,
Marciszów, Janowice Wielkie, Je¿ów Sudecki, Bole-
s³awiec. 

Najwiêkszymi oczyszczalniami �cieków eksplo-
atowanymi na tym terenie s¹: 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
o przepustowo�ci 4900 m3/d w Lubawce, powiat
kamiennogórski, przyjmuj¹ca równie¿ �cieki z Za-
k³adów Wyrobów Azbestowych Gambit i z PPHU
Jurtal s.c. � dawnej Watry (Q�r = 4800 m3/d); do
oczyszczalni doprowadzone s¹ równie¿ �cieki ze
wsi Bukówka, Jarkowice i Miszkowice (1402
mieszkañców), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
o przepustowo�ci 14700 m3/d w Kamiennej Górze,
przyjmuj¹ca �cieki bytowo-gospodarcze z miasta
i �cieki przemys³owe z Zak³adów Przemys³u
Lniarskiego �Len� (Q�r = 12000 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
o przepustowo�ci 25000 m3/d w Jeleniej Górze
(Q�r = 16000 m3/d); oczyszczalnia nie zapewnia
usuwania zwi¹zków biogennych, przewiduje siê
modernizacjê i rozbudowê oczyszczalni; w 1999 r.
wybudowano now¹ kanalizacjê deszczow¹, co
spowodowa³o znaczne zmniejszenie ilo�ci �cieków
dop³ywaj¹cych na oczyszczalniê, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z osa-
dem czynnym i z³o¿em biologicznym o przepusto-
wo�ci 700 m3/d we Wleniu, powiat lwówecki;
ilo�æ �cieków dop³ywaj¹cych wynosi �rednio
160 m3/d; do oczyszczalni przywo¿one s¹ wozami
asenizacyjnymi tak¿e �cieki i osady z przydomo-
wych osadników w ilo�ci ok. 40 m3/d, 

Tabela I.2.30. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki
Krzycki Rów w 2000 r.



Tabela I.2.31.  Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Bóbr  w 2000 r.
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§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
z usuwaniem zwi¹zków biogennych, o przepusto-
wo�ci 4200 m3/d w Lwówku �l¹skim (Q�r=
2500 m3/d), 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
z usuwaniem zwi¹zków biogennych, wybudowana
w 1996 r. o przepustowo�ci 14000 m3/d w Bole-
s³awcu (Q�r = 8500 m3/d), 
§ zmodernizowana mechaniczno-chemiczna oczy-
szczalnia ZCh �Wizów� S. A. w £¹ce k/Boles³aw-
ca, z której oczyszczone �cieki przemys³owe wy-
korzystywane s¹ do procesów produkcji soli fosfo-
rowych, a tak¿e do procesów odfluorowywania ga-
zów odlotowych; w ostatnich latach zrealizowano
w zak³adzie program racjonalizacji poboru wody
i wtórnego wykorzystania �cieków. 

Znacz¹cy ³adunek zanieczyszczeñ wprowadzany
jest do rzeki jej dop³ywami: Zadrn¹ (m. Krzeszów �
300 m3/d), Kamienn¹ (Szklarska Porêba � 1480 m3/d,
Piechowice � 300 m3/d, Fabryka Papieru w Piechowi-
cach � 400 m3/d), £omnic¹ (Karpacz 680 m3/d) z Je-
dlic¹ (Kowary � 5000 m3/d) oraz Bobrzyc¹. 

Ocenê szczegó³ow¹ jako�ci wód Bobru i jej dop³y-
wów w odniesieniu do poszczególnych wska�ników
oraz grup wska�ników zanieczyszczeñ przedstawiono
w tabeli. Analiza zmian poszczególnych grup wska�-
ników wykaza³a, ¿e: 
§ substancje organiczne na ca³ym odcinku Bobru
wystêpowa³y na poziomie II klasy, o czym decydo-
wa³a warto�æ BZT5 za wyj¹tkiem przekroju poni-
¿ej zbiornika Pilichowice, gdzie nast¹pi³o pogor-
szenie jako�ci wód i przekroczenie poziomu klasy
III, na co wp³yw mia³a zbyt niska zawarto�æ tlenu
rozpuszczonego, 
§ zasolenie we wszystkich punktach pomiarowo-
-kontrolnych odpowiada³o normom I klasy czysto�ci,
§ wielko�æ zawiesiny utrzymywa³a siê na pozio-
mie I lub II klasy czysto�ci, za wyj¹tkiem przekro-
ju poni¿ej Boles³awca i poni¿ej dop³ywu Bobrzycy
gdzie zarejestrowano III klasê, 
§ substancje biogenne, decyduj¹ce najczê�ciej
o klasyfikacji fizyko-chemicznej rzeki, w przekro-
ju granicznym okresowo przyjmowa³y bardzo wy-
sokie warto�ci przekraczaj¹ce normy; w wiêkszo-
�ci badanych przekrojów utrzymywa³y siê na po-
ziomie III klasy czysto�ci; pogorszenie siê stanu
czysto�ci i przej�cie do warto�ci ponadnormatyw-
nych odnotowano w miejscach, bêd¹cych pod
wp³ywem zrzutu �cieków z oczyszczalni (przekro-
je powy¿ej uj�cia Zadrny, poni¿ej oczyszczalni
w Kamiennej Górze) oraz oddzia³ywania zbiornika
Pilchowice (przekroje poni¿ej zbiornika i powy¿ej
Lwówka �l¹skiego); o takiej klasyfikacji zadecy-
dowa³o stê¿enia azotu azotynowego, 
§ odczyn na ca³ym odcinku kszta³towa³ siê na po-
ziomie I klasy czysto�ci, 
§ w grupie zanieczyszczeñ specyficznych stê¿enia
fenoli we wszystkich punktach pomiarowo-kon-
trolnych nie przekracza³y warto�ci dla II klasy czy-

sto�ci, natomiast stê¿enia metali kszta³towa³y siê
na poziomie I klasy czysto�ci, z wyj¹tkiem prze-
kroju poni¿ej zbiornika Bukówka, gdzie odnoto-
wano podwy¿szone (III klasa) stê¿enia manganu. 
Ocena jako�ci wód oparta na wska�nikach hydro-

biologicznych wykaza³a, ¿e wody Bobru w granicach
województwa dolno�l¹skiego odpowiada³y II klasie
czysto�ci z uwagi na podwy¿szon¹ warto�æ wska�nika
saprobowo�ci. 

Ocena jako�ci wed³ug stanu sanitarnego wykaza³a,
¿e woda rzeki Bóbr wykazywa³a znaczne ilo�ci bakte-
rii grupy coli typu fekalnego nie odpowiadaj¹ce nor-
mom, za wyj¹tkiem przekrojów poni¿ej zbiornika Bu-
kówka, gdzie miano coli odpowiada³o II klasie i po-
wy¿ej Lwówka i Boles³awca, w których warto�æ mia-
na coli wyznacza³a III klasê czysto�ci. 

Zadrna jest ciekiem III rzêdu, prawobrze¿nym do-
p³ywem uchodz¹cym w km 247,8 do Bobru. Ocena
wyników badañ w przekroju uj�cia wykaza³a po-
nadnormatywne zanieczyszczenie bakteriami coli ty-
pu fekalnego, azotem azotynowym i chlorofilem �a�.
Poziom stê¿eñ fosforanów, fosforu ogólnego i zawie-
siny wyznacza³ III klasê czysto�ci. Warto�ci wska�ni-
ków saprobowo�ci, BZT5 i stê¿enia fenoli lotnych
utrzymywa³y siê na poziomie II klasy czysto�ci. Pozo-
sta³e badane wska�niki fizyczno-chemiczne odpowia-
da³y I klasie czysto�ci. 

£omnica jest ciekiem III rzêdu, lewobrze¿nym do-
p³ywem uchodz¹cym w km 215,4 do Bobru. Ocena
wyników badañ w przekroju uj�cia wykaza³a po-
nadnormatywne zanieczyszczenie bakteriami coli ty-
pu fekalnego. Wysoki poziom stê¿eñ azotu azotyno-
wego i fosforanów wyznacza³ III klasê czysto�ci. Na-
tomiast warto�ci wska�nika saprobowo�ci oraz po-
ziom stê¿eñ zwi¹zków organicznych, fosforu ogólne-
go i fenoli lotnych odpowiada³ II klasie czysto�ci. Po-
zosta³e badane wska�niki fizyczno-chemiczne odpo-
wiada³y I klasie czysto�ci. 

Bobrzyca jest ciekiem III rzêdu, prawobrze¿nym
dop³ywem uchodz¹cym w km 132,8 do Bobru. Ocena
wyników badañ w przekroju uj�cia wykaza³a po-
nadnormatywne zanieczyszczenie bakteriami coli ty-
pu fekalnego. Poziom stê¿eñ azotu azotynowego i za-
wiesiny odpowiada³ III klasie, a stê¿enia fenoli lot-
nych, fosforanów, fosforu ogólnego wyznacza³y II
klasê czysto�ci. Pozosta³e wska�niki fizyczno-che-
miczne odpowiada³y I klasie czysto�ci. Warto�æ
wska�nika saprobowo�ci odpowiada³a II klasie czy-
sto�ci. 

Stwierdzone wysokie stê¿enia azotu azotynowego
w wodach Bobru spowodowane s¹ odprowadzaniem
niedostatecznie oczyszczonych �cieków z nieskanali-
zowanych czê�ci miast: Kamienna Góra, Lwówek
�l¹ski. Ponadto wysokie stê¿enia azotu azotynowego
w wodach Bobru mog¹ �wiadczyæ równie¿ o zacho-
dz¹cych w wodach wzmo¿onych procesach nitryfika-
cyjnych w przekrojach poni¿ej zrzutów �cieków
z oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w Ka-
miennej Górze, Jeleniej Górze, Lwówku �l¹skim
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1994, 1999 i 2000

i Boles³awcu. 
Wysokie stê¿enia zwi¹zków fosforu w przekroju

poni¿ej Jeleniej Góry spowodowane s¹ brakiem wyso-
koefektywnej oczyszczalni dla Jeleniej Góry. Istniej¹-
ca oczyszczalnia nie zapewnia usuwania zwi¹zków
biogennych w stopniu okre�lonym w przepisach
prawnych. 

Na podstawie porównania stopnia zanieczyszcze-
nia wód rzeki Bóbr w latach 1994 i 1999, 2000 przed-
stawionego na rysunku profilu pod³u¿nego rzeki,
stwierdzono obni¿anie siê poziomu stê¿eñ wska�ni-
ków zanieczyszczeñ wzd³u¿ biegu rzeki. Dotyczy to
szczególnie przekroju granicznego, gdzie odnotowano
w 1994 i 2000 wyj¹tkowo wysokie stê¿enia zwi¹zków

biogennych, których stê¿enia obni¿a³y siê w zbiorniku
zaporowym Bukówka do poziomu II klasy. W wiêk-
szo�ci przypadków poziom stê¿eñ rejestrowany
w 2000 roku utrzymywa³ siê poni¿ej poziomu z 1994
roku i powy¿ej poziomu z 1999 roku. W dalszym ci¹-
gu stwierdzano negatywne oddzia³ywanie zbiornika
Pilchowice polegaj¹ce na odtlenieniu wody w okresie
letnim. 

Mimo ¿e wody w rzece Bóbr nie spe³niaj¹ jeszcze
wymaganych norm, analiza trendów zmian jako�ci
tych wód wykaza³a wyra�n¹ poprawê ich stanu czy-
sto�ci, a w szczególno�ci znaczne obni¿ki poziomu
stê¿eñ azotu azotynowego i fosforu � wska�ników de-
cyduj¹cych o klasyfikacji wód. 

I. Jako�æ podstawowych elementów �rodowiska
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Kamienna
Rzeka Kamienna jest ciekiem III rzêdu, lewostron-

nym dop³ywem Bobru, odwadnia wschodni¹ czê�æ
Gór Izerskich i zachodni¹ czê�æ Karkonoszy oraz po-
³udniowo-zachodni¹ czê�æ Kotliny Jeleniogórskiej.
�ród³a ma w torfowisku Zielony Klin na pó³nocnych
zboczach Mumlawskiego Wierchu w Karkonoszach,
na wysoko�ci ok. 1120 m. Uchodzi do Bobru na tere-
nie Jeleniej Góry u stóp Wzgórza Krzywoustego, na
wysoko�ci ok. 300 m. Powierzchnia zlewni wynosi
ok. 274,3 km2, a d³ugo�æ rzeki ok. 32,4,0 km. 

W 2000 r. rzekê Kamienn¹ kontrolowano na ca³ej
d³ugo�ci (32,4 km), od �róde³ do uj�cia do rzeki Bóbr,
w 5 przekrojach kontrolno-pomiarowych. Kontrolo-
wano tak¿e w przekroju uj�cia prawostronny dop³yw
Kamiennej � Wrzosówka (na terenie m. Jelenia Góra). 

G³ównymi �ród³ami zanieczyszczeñ w zlewni
rzeki s¹: 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
przy ul. Prusa w Szklarskiej Porêbie, powiat jele-
niogórski, o przepustowo�ci 2000 m3/d, na któr¹
dop³ywa 1100 m3/d �cieków bytowo-gospodar-
czych, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porêbie, powiat je-
leniogórski, o przepustowo�ci 800 m3/d, na któr¹
dop³ywa 230 m3/d �cieków bytowo-gospodar-
czych, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
przy ul. Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porêbie, po-
wiat jeleniogórski, o przepustowo�ci 150 m3/d, na
któr¹ dop³ywa 100 m3/d �cieków bytowo-gospo-
darczych. Oczyszczone �cieki kierowane s¹ do rze-
ki Kamiennej, 
§ wysokosprawna mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia �cieków (oddana do eksploatacji
w 1998 r.) o przepustowo�ci 1500 m3/d w Piecho-
wicach, powiat jeleniogórski, na któr¹ doprowa-
dzane s¹ �cieki bytowo-gospodarcze z terenu mia-
sta w ilo�ci 300 m3/d oraz �cieki przemys³owe
z Karkonoskich Zak³adów Maszyn Elektrycznych
�Karelma� S. A. Oczyszczone �cieki odprowadza-
ne s¹ do rzeki Kamiennej. Obecnie trwa rozbudo-
wa kanalizacji w mie�cie, 
§ Fabryka Papieru w Piechowicach, powiat jele-
niogórski � oczyszczone �cieki technologiczne
w ilo�ci 400 m3/d odprowadzane s¹ do rzeki Ka-
miennej. Obecnie Zak³ad nie stwarza zagro¿enia
dla czysto�ci wód odbiornika, 
§ Huta Szk³a Kryszta³owego �Julia� w Piechowi-
cach, powiat jeleniogórski, z której odprowadzane
s¹ do rzeki Kamiennej niedostatecznie oczyszczo-
ne �cieki przemys³owe. Obecnie prowadzone jest
postêpowanie administracyjne w celu przymusze-
nia Zak³adu do uporz¹dkowania gospodarki �cie-
kowej, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu
ZBW-BOS-BG w Marczycach, pow. jeleniogórski,
o przepustowo�ci 800 m3/d, do której doprowadza-

ne s¹ �cieki bytowo-gospodarcze z Marczyc, z czê-
�ci Podgórzyna i Sosnówki Dolnej oraz przywo¿o-
ne wozami asenizacyjnymi z Przesieki, Sosnówki
Górnej, Zache³mia, Mi³kowa i �ciêgien w ilo�ci
250 m3/d, 
§ oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu
CMM-150 w Borowicach, powiat jeleniogórski, na
której oczyszczane s¹ od 1997 roku �cieki bytowo-
-gospodarcze z Borowic w ilo�ci 40 m3/d. �cieki
s¹ odprowadzane do Kaczej, która jest prawo-
brze¿nym dop³ywem Podgórnej. 

W 1986 roku rozpoczêto budowê zbiornika reten-
cyjnego wody pitnej �Sosnówka� dla potrzeb miasta
Jelenia Góra, w którego zlewni znajduj¹ siê miejsco-
wo�ci: Podgórzyn, Przesieka, Sosnówka, Borowice.
Zbiornik nape³niany bêdzie wodami rzeki Podgórnej
a dodatkowo zasilany wodami Czerwonki i So�niaka,
do których odprowadzane s¹ �cieki podczyszczone je-
dynie w lokalnych osadnikach. �cieki z czê�ci
Sosnówki, Przesieki i Podgórzyna oczyszczone s¹
oczyszczalni w Marczycach, z której wylot (do poto-
ku Czerwonka) znajduje siê poni¿ej zbiornika
Sosnówka. Dla zapewnienia ca³kowitej ochrony
zbiornika konieczne jest oczyszczanie wszystkich
�cieków powstaj¹cych w jego zlewni w wysoko
sprawnych oczyszczalniach. 

Ponadto obecnie trwa porz¹dkowanie gospodarki
�ciekowej na terenie Sobieszowa po³o¿onego w zlew-
ni Wrzosówki � dop³ywu Kamiennej. Budowana jest
nowa sieæ kanalizacji sanitarnej, przy pomocy której
�cieki maj¹ byæ odprowadzone na oczyszczalniê ko-
munaln¹ przy ulicy Lwóweckie. W zwi¹zku z dal-
szym kanalizowaniem miasta konieczna jest dalsza
rozbudowa i modernizacja czê�ci biologicznej i osa-
dowej oczyszczalni komunalnej. W 1998 r. zosta³
opracowany projekt techniczny modernizacji oczysz-
czalni miejskiej. 

W Jagni¹tkowie niedostatecznie oczyszczone �cie-
ki z przydomowych oczyszczalni zanieczyszczaj¹ wo-
dy Wrzosówki. 

Ocenê szczegó³ow¹ jako�ci wód Kamiennej i jej
dop³ywu Wrzosówki przedstawiono w tabeli, z której
wynika ¿e:
§ substancje organiczne w wiêkszo�ci przypad-
ków wystêpowa³y na poziomie II klasy, a w prze-
krojach poni¿ej uj�cia Wrzosówki i w przekroju uj-
�cia do Bobru wykazywa³y III klasê czysto�ci,
o czym decydowa³a warto�æ BZT5 lub ChZTCr, 
§ zasolenie we wszystkich punktach pomiarowo-
-kontrolnych odpowiada³o normom I klasy czysto�ci, 
§ wielko�æ zawiesiny zmienia³a siê od poziomu
I klasy w górnych partiach rzeki poprzez III klasê
� poni¿ej Piechowic do wysokiego poziomu nie
odpowiadaj¹cego normom poni¿ej uj�cia Wrzo-
sówki i na uj�ciu do Bobru, 
§ substancje biogenne w przekroju powy¿ej
Szklarskiej Porêby Górnej odpowiada³y I klasie,
poni¿ej Szklarskiej Porêby Dolnej i poni¿ej Pie-
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chowic wykazywa³y II klasê, poni¿ej uj�cia Wrzo-
sówki i na uj�ciu do Bobru � III klasê; o takiej kla-
syfikacji zadecydowa³o stê¿enia azotu azotynowe-
go albo zwi¹zków fosforu, 
§ odczyn w górnym biegu (powy¿ej Szklarskiej
Porêby Górnej) nie odpowiada³ normom, poni¿ej
Szklarskiej Porêby Dolnej i poni¿ej Piechowic wy-
kazywa³y III klasê a na pozosta³ym odcinku kszta³-
towa³ siê na poziomie I klasy czysto�ci, 
§ w grupie zanieczyszczeñ specyficznych stê¿enia
fenoli we wszystkich punktach pomiarowo-kon-
trolnych nie przekracza³y warto�ci dopuszczalnych
II klasy czysto�ci, natomiast stê¿enia metali kszta³-
towa³y siê na poziomie I klasy czysto�ci. 
Wysoki poziom zawiesiny oraz znaczne stê¿enia

azotu azotynowego, fosforu i zwi¹zków organicznych
w wodach rzeki Kamiennej, decyduj¹ce o klasyfikacji
ogólnej, spowodowane by³y przede wszystkim odpro-
wadzaniem niedostatecznie oczyszczonych �cieków
ze Szklarskiej Porêby i z Piechowic, a tak¿e zanie-
czyszczeniami wnoszonymi z wodami Wrzosówki,
przep³ywaj¹cej przez Jagni¹tków i Sobieszów, gdzie
jeszcze nie uporz¹dkowano gospodarki �ciekowej. 

Ocena jako�ci wód rzeki Kamiennej wed³ug
wska�ników hydrobiologicznych wykaza³a, ¿e na
odcinku do dop³ywu Wrzosówki wody odpowiada³y
III klasie czysto�ci z uwagi na wysokie warto�ci
wska�ników saprobowo�ci, a poni¿ej dop³ywu Wrzo-
sówki rejestrowano obni¿enie wska�ników do pozio-
mu klasy II. Wrzosówka wykazywa³a II klasê sapro-
bowo�ci. Na ca³ej d³ugo�ci Kamiennej rejestrowano
chlorofil �a� na poziomie I klasy czysto�ci. 

Ocena jako�ci wód rzeki Kamiennej wed³ug stanu
sanitarnego wykazywa³a znaczne ilo�ci bakterii gru-
py coli typu fekalnego nie odpowiadaj¹ce normom, za
wyj¹tkiem przekroju powy¿ej Szklarskiej Porêby,
w którym warto�æ miana coli wyznacza³a III klasê
czysto�ci. 

Porównanie z ocen¹ ogóln¹ wód Kamiennej
z 1997 r. nie wykaza³o zasadniczych zmian klasyfika-
cji wód, chocia¿ zarejestrowano zmiany poszczegól-
nych wska�ników zanieczyszczeñ. Odnotowano
znaczny wzrost zawiesiny na odcinku od przekroju po-
ni¿ej Piechowic do uj�cia do Bobru. Natomiast od do-
p³ywu Wrzosówki stwierdzono obni¿enie wska�ników
saprobowo�ci do poziomu II klasy i wzrost odczynu do
poziomu I klasy (zmniejszenie kwasowo�ci). 

Tabela I.2.32. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Kamiennej w 2000 r.

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.
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Tabela I.2.33. Ocena stanu czysto�ci
wód rzeki Szprotawy w 2000 r.

W celu poprawy stanu czysto�ci wód nale¿y
w pierwszej kolejno�ci koñczyæ podjêt¹ modernizacjê
oczyszczalni w Szklarskiej Porêbie oraz realizowaæ
budowê kanalizacji na terenie Piechowic, Jeleniej Gó-
ry, Szklarskiej Porêby i gminy Podgórzyn. 

Szprotawa
Rzeka jest prawobrze¿nym III rzêdowym dop³y-

wem Bobru, do którego uchodzi na 97,5 km. D³ugo�æ
ca³kowita rzeki wynosi 57,6 km a powierzchnia do-
rzecza 869,5 km2. Badaniami objêty by³ odcinek
32,3 km w 5 przekrojach kontrolno-pomiarowych.
�ród³a rzeki znajduj¹ siê we wsi Ogrodzisko, na
znacznej d³ugo�ci p³ynie ona przez tereny lesiste, po-
wy¿ej Przemkowa przep³ywa przez du¿e obszary ba-
gien i stawów. W górnym odcinku rzeka jest w od-
dzia³ywaniu wód infiltracyjnych z terenów nieczynne-
go zbiornika odpadów poflotacyjnych �Gilów�. D¹¿y
siê, aby wody rzeki na ca³ej d³ugo�ci odpowiada³y II
klasie czysto�ci powierzchniowych wód p³yn¹cych. 

W 2000 r. rzeka Szprotawa badana by³a w 5 punk-
tach pomiarowo-kontrolnych.

Do g³ównych �róde³ zanieczyszczeñ na obszarze
zlewni rzeki Szprotawy nale¿¹: 
§ PGM w Polkowicach � mechaniczno-biologicz-

na oczyszczalnia komunalna z podwy¿szonym
usuwaniem biogenów w Suchej Górnej, powiat
polkowicki � przepustowo�æ 150 m3/d, ilo�æ
odprowadzanych �cieków 22 m3/d,
§ Urz¹d Gminy w Jerzmanowej � mechaniczno-
-biologiczna oczyszczalnia �cieków w Jerzmano-
wej, powiat g³ogowski o przepustowo�ci 200 m3/d,
ilo�æ �cieków 81 m3/d, 
§ Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów, Kanalizacji
i Ciep³ownictwa Spó³ka z o.o. w Przemkowie �
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
w Przemkowie, powiat polkowicki, o przepusto-
wo�ci 918 m3/d, ilo�æ �cieków 22 m3/d, 
§ PGM w Polkowicach � mechaniczno-biologicz-
na oczyszczalnia �cieków w Radwanicach, powiat
polkowicki, o przepustowo�ci 206 m3/d, ilo�æ
odprowadzanych �cieków 102 m3/d,
§MZGKiM w Chocianowie � mechaniczno-biolo-
giczna oczyszczalnia �cieków w Chocianowie, po-
wiat polkowicki, o przepustowo�ci 1300 m3/d,
ilo�æ odprowadzanych �cieków 1000 m3/d, 
§ PGM w Polkowicach � gminna oczyszczalnia
�cieków w Polkowicach, mechaniczno-biologicz-
na o przepustowo�ci 8030 m3/d, ilo�æ odprowadza-
nych �cieków 4161 m3/d. 
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Ocena stanu zanieczyszczenia wód Szprotawy
w grupach zanieczyszczeñ wykaza³a, ¿e:
§ substancje organiczne do przekroju poni¿ej
Chocianowskiej Wody odpowiada³y I klasie, poni-
¿ej warto�ci tlenu rozpuszczonego i BZT5 klasyfi-
kowa³y wody do pozaklasowych, 
§ zasolenie wód Szprotawy zmniejsza³o siê wraz
z biegiem rzeki od poziomu pozaklasowego
stwierdzonego w przekroju powy¿ej uj�cia Ziele-
nicy, poprzez III klasê stwierdzon¹ w przekrojach
powy¿ej uj�cia Chocianowskiej Wody i poni¿ej
Chocianowskiej Wody do II klasy w przekrojach
powy¿ej uj�cia Sk³oby i poni¿ej uj�cia Kana³u
M³ot, 
§ zawiesiny utrzymywa³y siê w granicach I i II
klasy, 
§ substancje biogenne jedynie w przekroju powy-
¿ej uj�cia Zielenicy kwalifikowa³y wody w III kla-
sie, na dalszej d³ugo�ci stê¿enia biogenów dyskwa-
lifikowa³y wody do poziomu pozaklasowego, 
§ zanieczyszczenia specyficzne w przekroju poni-
¿ej uj�cia Kana³u M³ot kwalifikowa³y wody w II
klasie czysto�ci, na pozosta³ej badanej d³ugo�ci
rzeka prowadzi³a wody w III klasie czysto�ci, 
§ stan biologiczny w przekroju poni¿ej uj�cia Cho-
cianowskiej Wody odpowiada³ III klasie, na pozo-
sta³ej badanej d³ugo�ci wody zakwalifikowa³ siê do
poziomu odpowiadaj¹cego II klasie czysto�ci, 
§ stan sanitarny w przekroju powy¿ej uj�cia Zie-
lenicy i w przekroju poni¿ej uj�cia Kana³u M³ot
odpowiada³ III klasie czysto�ci, w pozosta³y prze-
krojach du¿a liczba bakterii z grupy coli dyskwali-
fikowa³a wody do poziomu pozaklasowego. 
Ocena stanu zanieczyszczenia wód Szprotawy ze

wzglêdu na wska�niki fizyko-chemiczne w 2000 r.
wykaza³a, ¿e rzeka na ca³ej badanej d³ugo�ci prowa-
dzi³a wody nie odpowiadaj¹ce normom III klasy. O ja-
ko�ci w przekroju powy¿ej uj�cia Zielenicy decydo-
wa³o zasolenie, na pozosta³ej badanej d³ugo�ci -
ponadnormatywne zawarto�ci substancji organicz-
nych i biogennych. 

Kwisa
Rzeka Kwisa jest ciekiem III rzêdu, lewostronnym

dop³ywem Bobru. P³ynie z Sudetów Zachodnich przez
Pogórze Zachodniosudeckie na Nizinê �l¹sko-£u¿yc-
k¹ � na terenie województwa dolno�l¹skiego i lubu-
skiego. �ród³a ma w Górach Izerskich (Izerskie Gar-
by) na wysoko�ci ok. 1020 m n.p.m., na po³udniowy
wschód od �wieradowa Zdroju. Uchodzi do Bobru na
wysoko�ci ok. 110 m n. p. m., miêdzy Szprotaw¹ a ¯a-
ganiem na terenie województwa lubuskiego. D³ugo�æ
rzeki wynosi 126,8 km, powierzchnia zlewni
1026 km2, na terenie Polski 994,9 km2.

W �rodkowym biegu znajduj¹ siê dwa jeziora za-
porowe: Z³otnickie o powierzchni oko³o 95 ha i po-
jemno�ci 10,5 mln m3 i Le�niañskie o powierzchni
140 ha i pojemno�ci czynnej 15 mln m3. 

G³ównymi dop³ywami Kwisy s¹ lewostronne:
Czarny Potok, Mi³oszowski Potok, Siekierka i prawo-
stronne: Oldza, Olszówka. 

W 2000 r. kontrolowano Kwisê (od �róde³ do gra-
nicy województwa) w 12 przekrojach pomiarowych
oraz jej dop³ywy: Czarny Potok, Oldza, Siekierka. 

G³ównymi �ród³ami zanieczyszczeñ wód rzeki
Kwisy s¹ �cieki bytowo-gospodarcze i przemys³owe
pochodz¹ce z o�rodków miejskich tj.: �wieradowa
Zdroju i Lubania, z terenu gmin miejsko-wiejskich:
z Mirska, Lubomierza, Gryfowa �l¹skiego, Le�nej,
Nowogrod�ca oraz �cieki bytowo-gospodarcze z wiej-
skich o�rodków gminnych: Olszyny, Osiecznicy. 

Najwa¿niejsze �ród³a zanieczyszczeñ to: 
§ m. �wieradów Zdrój, powiat lwówecki � oczysz-
czalnia biologicznea typu BOS o przepustowo�ci
200 m3/d,
§ m. �wieradów Zdrój, powiat lwówecki � oczysz-
czalnia mechaniczno-biologiczne ze z³o¿em biolo-
gicznym o przepustowo�ci 70 m3/d,
§ uzdrowisko �wieradów-Czerniawa, powiat lwó-
wecki � powstaj¹ tu �cieki borowinowe zawieraj¹-
ce znaczne ilo�ci zdyspergowanej zawiesiny, pod-
czyszczone mechanicznie odprowadzane s¹ do
rzeki Kwisy bez wymaganego pozwolenia wod-
noprawnego,
§ m. Mirsk, powiat lwówecki � wybudowana
w 2000 r. wysoko sprawna mechaniczno-biolo-
giczna oczyszczalnia �cieków typu SBR o przepu-
stowo�ci 1050 m3/d zapewniaj¹ca usuwanie
zwi¹zków biogennych. �cieki oczyszczone odpro-
wadzane s¹ do rzeki Kwisy. Trwaj¹ prace przy po-
rz¹dkowaniu kanalizacji na terenie miasta, 
§ m. Lubomierz, powiat lwówecki � �cieki miej-
skie w ilo�ci 130 m3/d, oczyszczane w wysoko
sprawnej oczyszczalni biologicznej o przepusto-
wo�ci 500 m3/d, odprowadzane s¹ do rzeki Oldzy.
Realizowany jest program budowy przy³¹czy ka-
nalizacyjnych do istniej¹cego kolektora sanitarne-
go w celu skierowania wszystkich �cieków z tere-
nu miasta na niedoci¹¿on¹ oczyszczalniê, 
§ m. Gryfów, powiat lwówecki � w 1997 r. wybu-
dowano wysoko sprawn¹ oczyszczalniê oprzepu-
stowo�ci 3300 m3/d, do której dop³ywa tylko
1300 m3/d �cieków. Pozosta³a czê�æ �cieków
komunalnych odprowadzana jest do rzeki Oldzy.
Trwa sukcesywne pod³¹czanie na oczyszczalniê
dotychczas nieskanalizowanych czê�ci miasta, 
§ Fabryka Nawozów Fosforowych �Ubocz� ko³o
Gryfowa, powiat lwówecki � �cieki zak³adowe, to
jest: wody poch³odnicze, oczyszczone �cieki byto-
wo-gospodarcze i kwa�ne wody drena¿owe, w ilo-
�ci 100 m3/d odprowadzane s¹ do Potoku bez na-
zwy, prawobrze¿nego dop³ywu Olszówki, 
§ m. Le�na, powiat lubañski � �cieki z terenu mia-
sta oczyszczane s¹ w mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni (z usuwaniem zwi¹zków biogen-
nych) o przepustowo�ci 3340 m3/d. Oczyszczalnia
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jest niedoci¹¿ona hydraulicznie � dop³ywa do niej
1500 m3/d, z czego 1000 m3/d stanowi¹ �cieki
przemys³owe z Zak³adów Przemys³u Jedwabnicze-
go �Dolwis� w Le�nej. Oczyszczone �cieki odpro-
wadzane s¹ do rzeki Kwisy. Sukcesywnie kanali-
zowane s¹ kolejne dzielnice miasta, 
§ Fabryka Tkanin Meblowych �Fatma� w Pobied-
nej, powiat lubañski � powstaj¹ tu �cieki farbiar-
skie, które bez oczyszczania i wymaganego po-
zwolenia wodnoprawnego s¹ odprowadzane do
potoku £u¿ycka Struga, 
§ o�rodki wczasowe nad zbiornikami Le�na i Z³ot-
niki, powiat lubañski � funkcjonuje tu 12 o�rod-
ków i 3 campingi. Wiêkszo�æ pracuje sezonowo.
Obiekty posiadaj¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
wody przed zanieczyszczeniem, 
§ m. Lubañ � 70% �cieków bytowo-gospodarczych
i przemys³owych powstaj¹cych na terenie miasta
tj. 4500 m3/d oczyszczanych jest w mechaniczno-
-biologicznej oczyszczalni ze z³o¿ami biologicz-
nymi o przepustowo�ci 9100 m3/d. Po oczyszcze-
niu �cieki odprowadzane s¹ do rzeki Kwisy, 
§ m. Olszyna, powiat lubañski � dla potrzeb szko-
³y i osiedla mieszkaniowego wybudowano
oczyszczalniê mechaniczno-biologiczn¹ typu
MULTIBLOK o przepustowo�ci 300 m3/d. Z uwa-
gi na brak sieci kanalizacyjnej na oczyszczalniê
dop³ywa oko³o 125 m3/d �cieków, 
§ Pisarzowice i Ko�cielnik Dolny, powiat lubañski
� nowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie
osiedlowe o przepustowo�ci 50 m3/d, z których
oczyszczone �cieki odprowadzane s¹ do dop³y-
wów Kwisy, 
§ m. Nowogrodziec, powiat boles³awiecki � �cieki
miejskie w ilo�ci oko³o 300 m3/d, oczyszczane
w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z osa-
dem czynnym o przepustowo�ci 2000 m3/d, odpro-
wadzane s¹ do rzeki Kwisy. Czê�æ �cieków bez
oczyszczania odprowadzana jest do rzeki Kwisy
i jej dop³ywów. Oczyszczalnia nie jest ca³kowicie
wykorzystana, gdy¿ brak jest przy³¹czy kanaliza-
cyjnych, 
§ m. Osiecznica, powiat boles³awiecki � �cieki ko-
munalne w ilo�ci 120 m3/d, oczyszczane w wyso-
kosprawnej rozbudowanej i zmodernizowanej
oczyszczalni biologicznej do przepustowo�ci
210 m3/d, odprowadzane s¹ do rzeki Kwisy. 

Z oceny szczegó³owej jako�ci wód Kwisy i jej do-
p³ywów przedstawionej w tabeli wynika, ¿e:
§ substancje organiczne w wiêkszo�ci przypad-
ków wystêpowa³y na poziomie II klasy, o czym de-
cydowa³a warto�æ BZT5, a w przekrojach poni¿ej
�wieradowa, poni¿ej uj�cia Czarnego Potoku i po-
ni¿ej uj�cia Oldzy nie odpowiada³y normom
z uwagi na wysoki wska�nik ChZTCr, 
§ zasolenie we wszystkich punktach pomiarowych
odpowiada³o normom I klasy czysto�ci, 
§ wielko�æ zawiesiny utrzymywa³a siê na pozio-
mie I lub II klasy czysto�ci, za wyj¹tkiem przekro-

ju poni¿ej �wieradowa, poni¿ej uj�cia Czarnego
Potoku i poni¿ej uj�cia Oldzy gdzie wysoki po-
ziom zawiesiny nie odpowiada³ normom, 
§ substancje biogenne, decyduj¹ce w wiêkszo�ci
wypadków o klasyfikacji fizyczno-chemicznej rze-
ki, w przekroju powy¿ej �wieradowa oraz poni¿ej
zapory w Le�nej i poni¿ej miejscowo�ci Le�na od-
powiada³y I klasie, w przekrojach poni¿ej �wiera-
dowa, poni¿ej uj�cia Czarnego Potoku i poni¿ej
uj�cia Oldzy � II klasie, powy¿ej Lubania i poni¿ej
Osiecznicy � III klasie, a poni¿ej Lubania i poni¿ej
Nowogrod�ca nie odpowiada³y normom; o takiej
klasyfikacji zadecydowa³o stê¿enia azotu azotyno-
wego albo fosforu, 
§ odczyn w górnym biegu w rejonie �wieradowa
nie odpowiada³ normom, a na pozosta³ym odcinku
kszta³towa³ siê na poziomie I klasy czysto�ci, 
§ w grupie zanieczyszczeñ specyficznych stê¿enia
fenoli we wszystkich punktach pomiarowo-kon-
trolnych nie przekracza³y warto�ci dopuszczalnych
II klasy czysto�ci, natomiast stê¿enia metali kszta³-
towa³y siê w wiêkszo�ci przypadków na poziomie
I klasy czysto�ci, z wyj¹tkiem stê¿eñ manganu,
które w czterech przekrojach odpowiada³o II klasie
czysto�ci. 
Wody Kwisy w górnych partiach s¹ bardzo miêk-

kie, charakteryzuj¹ siê ma³ym stopniem mineralizacji,
bardzo nisk¹ zasadowo�ci¹ i pojemno�ci¹ buforow¹,
co powoduje jej ma³¹ odporno�æ na zakwaszenie. 

Ocena jako�ci wód Kwisy na podstawie wska�ni-
ków hydrobiologicznych wykaza³a, ¿e na ca³ym od-
cinku wody Kwisy odpowiada³y II klasie czysto�ci
z uwagi na podwy¿szone warto�ci wska�ników sapro-
bowo�ci mieszcz¹ce siê w II klasie czysto�ci, za wy-
j¹tkiem przekroju poni¿ej �wieradowa, w którym
warto�ci wska�ników saprobowo�ci wyznacza³y III
klasê czysto�ci. 

Ocena jako�ci wód Kwisy na podstawie stanu sa-
nitarnego wykaza³a, ¿e wody rzeki Kwisy zawiera³y
du¿e ilo�ci bakterii grupy coli typu fekalnego nie od-
powiadaj¹ce normom, za wyj¹tkiem przekroju powy-
¿ej �wieradowa, w którym warto�æ miana coli wyzna-
cza³a I klasê czysto�ci i przekroju poni¿ej Le�nej
gdzie miano coli wykazywa³o III klasê. 

Ocena jako�ci wód dop³ywów Kwisy
Czarny Potok jest ciekiem IV rzêdu, lewobrze¿-

nym dop³ywem, uchodz¹cym w km 105,7 do Kwisy.
Wody Czarnego Potoku s¹ bardzo miêkkie, charaktery-
zuj¹ siê ma³ym stopniem mineralizacji, bardzo nisk¹
zasadowo�ci¹ i pojemno�ci¹ buforow¹, co powoduje
jego ma³¹ odporno�æ na zakwaszenie. Ocena wyników
badañ w przekroju uj�cia wykaza³a ponadnormatywne
zanieczyszczenie bakteriami coli typu fekalnego oraz
zawiesin¹. Kwa�ny odczyn wody (pH 6,2) odpowiada³
III klasie, a poziom wska�nika saprobowo�ci, BZT5
oraz stê¿enia fosforu ogólnego, fenoli lotnych i manga-
nu wykazywa³y II klasê czysto�ci. Pozosta³e wska�ni-
ki fizyczno-chemiczne odpowiada³y I klasie czysto�ci. 



Tabela I.2.34. Ocena stanu czysto�ci wód rzeki Kwisy w 2000 r.
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Potok Mi³oszowski jest ciekiem IV rzêdu, lewo-
brze¿nym dop³ywem, uchodz¹cym w km 83,1 do
Kwisy. Ocena wyników badañ w przekroju uj�cia wy-
kaza³a ponadnormatywne zanieczyszczenie bakteria-
mi coli typu fekalnego. Poziom stê¿eñ azotu azotyno-
wego wyznacza³ III klasê czysto�ci, natomiast poziom
fosforanów, fosforu ogólnego, fenoli, manganu a tak-
¿e wska�nika saprobowo�ci, chlorofilu i BZT5 wyka-
zywa³y II klasê czysto�ci. Pozosta³e wska�niki fizycz-
no-chemiczne odpowiada³y I klasie czysto�ci. 

Olszówka jest ciekiem IV rzêdu, prawobrze¿nym
dop³ywem, uchodz¹cym w km 74,2 do Kwisy. Ocena
wyników badañ w przekroju uj�cia wykaza³a po-
nadnormatywne zanieczyszczenie bakteriami coli ty-
pu fekalnego oraz przekroczenie norm ustalonych dla

azotu azotynowego. Stê¿enia fosforu ogólnego i chlo-
rofilu �a� odpowiada³y III klasie, a stê¿enia fosfora-
nów, fenoli lotnych, manganu, zawiesiny oraz wska�-
niki BZT5, ChZTCr i saprobowo�ci wykazywa³y II
klasê czysto�ci. Pozosta³e wska�niki fizyczno-che-
miczne odpowiada³y I klasie czysto�ci. 

Siekierka jest ciekiem IV rzêdu, lewobrze¿nym
dop³ywem, uchodz¹cym w km 70,0 do Kwisy. Ocena
wyników badañ w przekroju uj�cia wykaza³a po-
nadnormatywne zanieczyszczenie bakteriami coli ty-
pu fekalnego oraz przekroczenie norm ustalonych dla
azotu azotynowego. Wska�nik BZT5, stê¿enia fosfo-
ranów, fosforu ogólnego odpowiada³y III klasie, a stê-
¿enia azotu amonowego, azotu ogólnego, manganu,
fenoli lotnych i saprobowo�ci wykazywa³y II klasê

Rysunek I.2.11. Przebieg zmian wybranych wska�ników zanieczyszczenia w rzece Kwisie w 2000 r.

Raport o stanie �rodowiska woj. dolno�l¹skiego w 2000 r.
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czysto�ci. Pozosta³e wska�niki fizyczno-chemiczne
odpowiada³y I klasie czysto�ci. 

Na podstawie zmian zanieczyszczeñ wzd³u¿ biegu
rzeki Kwisy w 2000 r. stwierdzono wzrost stê¿eñ sub-
stancji organicznych i biogennych na odcinku rzeki do
jeziora zaporowego Z³otnickiego i nastêpnie od zapo-
ry w Le�nej do granic województwa. Jednocze�nie ze
wzrostem stopnia zanieczyszczenia rzeki zwiêksza³y
siê warto�ci pH (zmniejsza³a siê kwasowo�æ wody
i ros³a zasadowo�æ) osi¹gaj¹c warto�ci odpowiadaj¹ce
I klasie poni¿ej dop³ywu Czarnego Potoku. 

Porównanie z ocen¹ ogóln¹ wód Kwisy z 1998 r.
nie wykaza³o zasadniczych zmian klasyfikacji wód,
chocia¿ zarejestrowano zmiany w klasach poszczegól-
nych wska�ników zanieczyszczeñ. Odnotowano
znaczny wzrost zanieczyszczenia wód zawiesin¹
(non) na odcinku od przekroju poni¿ej �wieradowa
Zdroju do zaporowego jeziora Z³otnickiego. Stwier-
dzono te¿ zwiêkszenie ilo�ci zawiesiny w dop³ywach:
Czarnym Potoku (nie odpowiada³o dopuszczalnym
normom), Oldzy (III klasa), Mi³oszowskim Potoku (II
klasa), Siekierce (II klasa). Zarejestrowano wzrost
wska�nika BZT5 (II klasa) oraz wzrost stê¿eñ azotu
azotynowego (III klasa), fosforu ogólnego (III klasa)
i zawiesiny (II klasa) w wodach Kwisy poni¿ej
Osiecznicy � w ostatnim przekroju badawczym na
terenie województwa dolno�l¹skiego. 

2.2.16. Zlewnia Nysy £u¿yckiej

Nysa £u¿ycka
Nysa £u¿ycka wyp³ywa z po³udniowo-zachodnich

stoków Gór Izerskich, w rezerwacie przyrody na tere-
nie Czech. Rzeka ta zbiera wody z obszaru 4297 km2

i odprowadza do Odry w 542,4 km jej lewego brzegu
na terenie województwa lubuskiego. D³ugo�æ Nysy
wynosi 251,6 km. Górny odcinek o d³ugo�ci 53,8 km
i powierzchni zlewni 375,3 km2 znajduje siê na tere-
nie Czech. Od km 197,8 km Nysa jest rzek¹ graniczn¹
Polski i Niemiec. Nysa £u¿ycka wp³ywa na teren Pol-
ski z Czech na wysoko�ci 230 m n. p. m. poni¿ej mia-
sta Hradek. 

G³ównymi dop³ywami po stronie polskiej s¹: Mie-
dzianka, Witka, Czerwona Woda, Jêdrzychowicki Po-
tok, a po stronie niemieckiej: Mandau i Pließnitz. 

Jako�æ wód Nysy £u¿yckiej p³yn¹cej wzd³u¿ za-
chodniej granicy powiatu zgorzeleckiego zale¿y od
wielko�ci ³adunków zanieczyszczeñ dop³ywaj¹cych
z Czech, Niemiec i Polski. 

W 2000 r. kontrolowano Nysê £u¿yck¹
w 6 punktach pomiarowych, od tak zwanego trójpunk-
tu granicznego do przekroju w Pieñsku w ramach mo-
nitoringu krajowego i monitoringu granicznego pro-
wadzonego we wspó³pracy z Niemcami. Badano
równie¿ dop³ywy Nysy: Miedziankê, Witkê i Czerwo-
n¹ Wodê. 

Wa¿niejszymi �ród³ami zanieczyszczeñ wód Nysy
£u¿yckiej s¹ �cieki bytowo-gospodarcze i przemys³o-
we z miejscowo�ci po³o¿onych w Czechach: Liberec,

Hradek, w Niemczech: Zittau, Hirschfelde, Görlitz,
w Polsce: Bogatynia, Zgorzelec, Pieñsk. 
G³ówne �ród³a zanieczyszczeñ na terenie Polski to:
§ zmodernizowana, mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia �cieków o przepustowo�ci
8000 m3/d w Bogatyni, �cieki oczyszczone odpro-
wadzane s¹ rzeki Miedzianki, 
§ dwie mechaniczno-chemiczne oczyszczalnie
wód kopalnianych z odkrywki I � �r. 20 m3/min
oraz wód z odkrywki II- �r. 30 m3/min Kopalni
Wêgla Brunatnego �Turów�, 
§ mechaniczno-chemiczna oczyszczalnia �cieków
z Elektrowni �Turów�, �cieki oczyszczone w ilo�ci
oko³o 30000 m3/d odprowadzane s¹ do Miedzian-
ki i jej dop³ywów, 
§ zmodernizowana i rozbudowana mechaniczno-
-biologiczna oczyszczalnia (o przepustowo�ci
487 m3/d) przy szpitalu w Sieniawce dla potrzeb
miejscowo�ci Sieniawka, Porajów, Kopaczów i dla
przej�cia granicznego; docelowo etap II � przepu-
stowo�æ 898 m3/d, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu
Bioblok MU o przepustowo�ci 300 m3/d w Zawi-
dowie, �cieki oczyszczone w ilo�ci 200 m3/d od-
prowadzane s¹ do potoku Kocia � prawobrze¿nego
dop³ywu Witki, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
miejsko-przemys³owych z miasta Zgorzelca
o przepustowo�ci 17470 m3/d; zlokalizowana
w Jêdrzychowicach; oczyszczone �cieki w ilo�ci
8000 m3/d odprowadzane s¹ do Jêdrzychowickie-
go Potoku, 
§ mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków
z Pieñska oraz z niemieckich gmin Gross-Kra-
uscha, Zodel i Deschka o przepustowo�ci
2000 m3/d, oczyszczone �cieki w ilo�ci 1200 m3/d
odprowadzane s¹ do Nysy £u¿yckiej. 

Podstaw¹ prawn¹ do prowadzenia monitoringu gra-
nicznego jest umowa miêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o wspó³pracy w dzie-
dzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych pod-
pisana 19 maja 1992 roku. Program pomiarowy i czê-
stotliwo�æ pomiarów jest ustalany w protoko³ach z po-
siedzeñ polsko-niemieckiej Grupy W2 �Ochrona
Wód�. W 2000 r. wody Nysy £u¿yckiej badane by³y
13 razy w terminach uzgodnionych ze stron¹ niemiec-
k¹. Wyniki badañ s¹ podstaw¹ do opracowania wspól-
nej polsko-niemieckiej oceny wód Nysy £u¿yckiej.
Ocenê za 2000 r. wykonuje strona niemiecka. 

Monitoring wód Nysy £u¿yckiej w przekroju trój-
punktu granicznego realizowany by³ tak¿e we wspó³-
pracy z Czechami. Równie¿ badania wód Witki (do-
p³ywu Nysy £u¿yckiej) w przekroju granicznym pro-
wadzone by³y wspólnie z Czechami. Podstaw¹ praw-
n¹ do prowadzenia monitoringu granicznego z Repu-
blik¹ Czesk¹ jest umowa miêdzy Rz¹dem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Republiki Cze-
chos³owackiej o gospodarce wodnej na wodach gra-
nicznych z dnia 21 marca 1958 roku oraz Porozumie-
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Tabela I.2.35. Ocena jako�ci wód rzeki Nysy £u¿yckiej i jej dop³ywów w 2000 r.

nie Szczegó³owe miêdzy Pe³nomocnikiem Rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej a Pe³nomocnikiem Rz¹du
Republiki Czeskiej ds. gospodarki wodnej na wodach
granicznych w sprawie jako�ci wód wa¿niejszych cie-
ków granicznych z dnia 27 kwietnia 1990 r. Zakres ba-
dañ jako�ci wód granicznych jest okre�lony w Porozu-
mieniu Szczegó³owym Pe³nomocników. 

W 2000 r. rzeka Nysa £u¿ycka w km 197,0 i Witka
w punkcie granicznym km 10,9 badana by³a w termi-
nach ustalonych wspólnie z Czechami 24 razy. Uzgod-
nione wyniki badañ wraz z protoko³em s¹ przesy³ane
do IMGW we Wroc³awiu i stanowi¹ podstawê do opra-
cowania rocznej oceny stanu jako�ci wód granicznych
i zmian w nich zachodz¹cych. Powy¿sze opracowania
s¹ wykorzystywane przez Polsko-Czesk¹ Grupê Robo-

cz¹ ds. Ochrony Wód Granicznych przed zanieczysz-
czeniem oraz przez Pe³nomocników Rz¹dów. 

Ocenê szczegó³ow¹ jako�ci wód Nysy £u¿yckiej
i jej dop³ywów przedstawiono w tabeli, z której wyni-
ka, ¿e:
§ w zakresie substancji organicznych w trójpunk-
cie granicznym oraz powy¿ej Turoszowa i powy-
¿ej Zgorzelca odnotowano III klasê, a w przekroju
Marienthal zarejestrowano przekroczenie dopusz-
czalnych warto�ci; poni¿ej Zgorzelca i w Pieñsku
substancje organiczne odpowiada³y II klasie czy-
sto�ci; parametrem decyduj¹cym o klasyfikacji by-
³a warto�æ BZT5, 
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§ zasolenie na ca³ym badanym odcinku utrzymy-
wa³o siê na poziomie I klasy czysto�ci, 
§ ilo�æ zawiesiny w trójpunkcie granicznym
i w przekroju Drauensdorf oraz w rejonie Zgorzel-
ca odpowiada³a III klasie, a poni¿ej dop³ywu Mie-
dzianki nie odpowiada³a normom; w ostatnim
przekroju na terenie województwa dolno�l¹skiego
wykazywa³a II klasê, 
§ substancje biogenne na ca³ym badanym odcin-
ku wystêpowa³y w ilo�ciach ponadnormatywnych,
o czym zadecydowa³o nadmierne stê¿enie azotu
azotynowego oraz w trzech pierwszych przekro-
jach wysokie stê¿enia fosforu ogólnego, 
§ odczyn na ca³ym odcinku kszta³towa³ siê na po-
ziomie I klasy czysto�ci, 
§ w grupie zanieczyszczeñ specyficznych stê¿enia
fenoli we wszystkich punktach pomiarowo-kon-
trolnych nie przekracza³y warto�ci dla II klasy czy-
sto�ci, natomiast stê¿enia metali kszta³towa³y siê
na poziomie I klasy czysto�ci, z wyj¹tkiem zwiêk-
szonego stê¿enia manganu do poziomu II klasy na
odcinku od Marienthal do granic województwa. 
Klasyfikacja wód oparta na wska�nikach fizyko-

-chemicznych wykaza³a, ¿e wody Nysy £u¿yckiej od
trójpunktu granicznego do granicy województwa dol-
no�l¹skiego (km 117,5) nie odpowiada³y normom
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ azo-
tynów, na odcinku od trójpunktu do Marienthal rów-
nie¿ wysokich stê¿eñ fosforu ogólnego. Poni¿ej Turo-
szowa (tj. poni¿ej uj�cia Miedzianki) ponadnorma-
tywna by³a równie¿ warto�æ zawiesiny ogólnej. 

Wody Nysy £u¿yckiej wp³ywaj¹ce na teren Polski
z Czech nie odpowiada³y normom z uwagi na wysokie
stê¿enia azotu azotynowego, fosforu ogólnego;
wska�nik BZT5, zawiesina i stê¿enia fosforanów wy-
kazywa³y III klasê, a ChZTMn oraz stê¿enia azotu
amonowego, azotanowego i ogólnego � II klasê; pozo-
sta³e wska�niki utrzymywa³y siê w I klasie. 

Ocena jako�ci wód oparta na wska�nikach hydro-
biologicznych wykaza³a, ¿e wody Nysy £u¿yckiej od
trójpunktu granicznego do granicy województwa od-
powiada³y II klasie czysto�ci z uwagi na zwiêkszon¹
warto�æ wska�nika saprobowo�ci. 

Ocena jako�ci wód wed³ug stanu sanitarnego wy-
kaza³a, ¿e woda Nysy £u¿yckiej w granicach woje-
wództwa nie odpowiada³a normom z uwagi na znacz-
ne ilo�ci bakterii grupy coli typu fekalnego. 

Porównuj¹c stopieñ zanieczyszczenia wód rzeki
Nysy £u¿yckiej w latach 1994, 1999 i 2000 stwier-
dzono pogorszenie jako�ci wody od trójpunktu gra-
nicznego do Marienthal w stosunku do ubieg³ego roku
i poprawê stanu wód wyp³ywaj¹cej z terenu woje-
wództwa dolno�l¹skiego. W trójpunkcie granicznym
zarejestrowano wzrost stê¿eñ zwi¹zków biogennych,
a w przekroju Marienthal wzrost stê¿eñ zwi¹zków or-
ganicznych i zawiesiny. W przekroju Pieñska stwier-
dzono obni¿enie stê¿eñ zwi¹zków organicznych, za-
wiesiny i fosforu ogólnego. 

Nysa £u¿ycka wp³ywaj¹ca do Polski z terenu

Czech ju¿ w tzw. trójpunkcie granicznym wykazywa-
³a znaczne zanieczyszczenie zwi¹zkami azotowymi,
fosforowymi i organicznymi ³atwo rozk³adaj¹cymi siê
oraz charakteryzowa³a siê z³ym stanem sanitarnym.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e w ostatnim dziesiêcioleciu jej
stopieñ zanieczyszczenia uleg³ znacznemu obni¿eniu
po wybudowaniu oczyszczalni dla Liberca. 

Dop³ywy Nysy £u¿yckiej
Miedzianka jest prawobrze¿nym dop³ywem III

rzêdu uchodz¹cym w km 186,7 do Nysy £u¿yckiej.
Badana jest w ramach monitoringu regionalnego raz
na 5 lat, a corocznie w przekroju uj�cia do rzeki Ny-
sy £u¿yckiej. Ocena wyników badañ w przekroju uj-
�cia wykaza³a ponadnormatywne zanieczyszczenie
zawiesin¹, siarczanami, azotem azotynowym, solami
sodowymi i bakteriami coli typu ka³owego. Wysokie
przewodnictwo w³a�ciwe, stê¿enia manganu, potasu
i fosforu ogólnego wyznacza³y III klasê czysto�ci.
Wska�nik BZT5, ChZTMn, stê¿enia substancji roz-
puszczonych, azotu amonowego i ogólnego, fosfora-
nów, fenoli lotnych oraz warto�æ wska�nika saprobo-
wo�ci utrzymywa³y siê na poziomie II klasy
czysto�ci. Pozosta³e wska�niki fizyko-chemiczne
odpowiada³y I klasie czysto�ci. Wysoki poziom
zwi¹zków biogennych i zwiêkszony zanieczyszczeñ
organicznych spowodowany by³ odprowadzaniem
niedostatecznie oczyszczonych �cieków z miasta
Bogatynia. Wysokie stê¿enia zawiesiny ogólnej
i zwi¹zków mineralnych by³y spowodowane odpro-
wadzaniem do Miedzianki zanieczyszczonych wód
kopalnianych. 

Witka jest ciekiem III rzêdu, prawobrze¿nym do-
p³ywem uchodz¹cym w km 167,3 do Nysy £u¿yckiej.
Ocena wyników badañ w przekroju granicznym
z Czechami � w Zawidowie wykaza³a ponadnorma-
tywne zanieczyszczenie bakteriami coli typu ka³owe-
go. Znaczne stê¿enia chlorofilu �a� wyznacza³y III
klasê, a poziom wska�nika BZT5, stê¿enie zawiesiny,
azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego, fe-
noli lotnych oraz wska�nik saprobowo�ci odpowiada-
³y II klasie czysto�ci. Pozosta³e wska�niki fizyko-che-
miczne utrzymywa³y siê w I klasie. 

Ocena wyników rzeki Witki w przekroju uj�cia do
Nysy £u¿yckiej wykaza³a III klasê czysto�ci z powo-
du znacznych stê¿eñ azotu azotynowego oraz bakterii
coli typu ka³owego. Stê¿enia fosforanów, fenoli lot-
nych, warto�ci wska�nika BZT5, saprobowo�ci i chlo-
rofilu �a� odpowiada³y II klasie. Pozosta³e wska�niki
fizyko-chemiczne odpowiada³y I klasie czysto�ci. 

Ocena wyników badañ potoku Okle�na w prze-
kroju powy¿ej uj�cia do Witki wykaza³a ponadnorma-
tywne stê¿enia substancji rozpuszczonych, siarcza-
nów, zawiesiny ogólnej, manganu, cynku oraz wyso-
kie przewodnictwo w³a�ciwe. Kwa�ny odczyn oraz
znaczna ilo�æ bakterii coli typu ka³owego wyznacza³a
III klasê czysto�ci. Poziom stê¿enia azotu azotynowe-
go, fenoli i warto�æ wska�nika saprobowo�ci nie prze-
kracza³a norm II klasy czysto�ci. 
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Rysunek I.2.12. Przebieg zmian stê¿enia podstawowych wska�ników zanieczyszczenia w rzece Nysie £u¿yckiej
w latach 1994, 1999 i 2000 
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Ocena wyników badañ Potoku bez nazwy w prze-
kroju powy¿ej uj�cia do Witki wykaza³a ponadnorma-
tywne stê¿enia substancji rozpuszczonych, siarcza-
nów, manganu, cynku oraz wysokie przewodnictwo
w³a�ciwe. Wska�nik saprobowo�ci, stê¿enie fenoli
lotnych nie przekracza³y norm II klasy. Pozosta³e ba-
dane parametry spe³nia³y normy I klasy czysto�ci. 

Czerwona Woda jest ciekiem III rzêdu, prawo-
brze¿nym dop³ywem uchodz¹cym w km 154,7 do Ny-
sy £u¿yckiej. Ocena wyników badañ w przekroju
uj�cia wykaza³a ponadnormatywne zanieczyszczenie
bakteriami coli typu ka³owego oraz chlorofilem �a�.
Poziom stê¿enia azotu azotynowego wyznacza³ III
klasê czysto�ci. Stê¿enie azotu azotanowego, ogólne-
go, fosforu ogólnego, manganu, zwi¹zków organicz-
nych, fenoli lotnych i poziom wska�nika saprobowo-
�ci odpowiada³y II klasie, a pozosta³e wska�niki
fizyczno-chemiczne I klasie czysto�ci. 

2.2.17. Potoki Parku Narodowego Gór Sto³o-
wych

Park Narodowy Gór Sto³owych (PNGS) o po-
wierzchni ok. 6300 ha i wielko�ci strefy otulinowej
ok. 10500 ha, po³o¿ony jest na terenie powiatu k³odz-
kiego, w obrêbie 4 gmin: Kudowa Zdrój, Lewin
K³odzki, Radków i Szczytna. Park Narodowy Gór
Sto³owych jest obszarem chronionym przyrody o¿y-
wionej i nieo¿ywionej oraz unikatowego w skali euro-
pejskiej krajobrazu, bogatego w ró¿norodne formy
skalne o interesuj¹cych kszta³tach, jak równie¿ jest
terenem �ródliskowym wód ujmowanych do celów
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do picia i na potrzeby
gospodarcze. Jest to równie¿ rejon tworzenia siê
mineralnych wód leczniczych znajduj¹cych siê w tej
okolicy uzdrowisk (Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój,
Polanica Zdrój).

Ze wzglêdu na du¿e znaczenie przyrodnicze oma-
wianego terenu, w 2000 r. kontynuowany by³, prowa-
dzony od 1997 r. w ramach monitoringu wojewódz-
kiego, cykl badañ potoków przep³ywaj¹cych przez
PNGS i jego strefê otulinow¹. 

Potoki PNGS w wiêkszo�ci nale¿¹ do zlewni rzeki
Nysy K³odzkiej (podzlewni Bystrzycy Dusznickiej
i �cinawki) po stronie polskiej i do zlewni rzeki
Metuji po stronie czeskiej. 

Obszary zlewniowe omawianych potoków to naj-
czê�ciej tereny o charakterze górskim i le�nym,
z udzia³em torfowisk. Na obszarach tych zlokalizowa-
ne s¹ miejscowo�ci turystyczno-wypoczynkowe, takie
jak np. Kar³ów i Pasterka, a tak¿e tereny rolnicze. 

Badaniami objêto 9 potoków PNGS, w 10 przekro-
jach pomiarowych. Punkty poboru prób do badañ
w wiêkszo�ci przypadków zlokalizowane zosta³y
powy¿ej miejscowo�ci mog¹cych wywieraæ antropo-
geniczny wp³yw na jako�æ wód badanych potoków.
Wyj¹tek stanowi¹ przekroje wyznaczone na: Czerwo-
nej Wodzie � punkt górny, który zlokalizowany zosta³
poni¿ej Kar³owa, potoku Pasterskim � punkt usytu-
owano poni¿ej Pasterki, Tyrnklawie � lokalizacja

punktu poni¿ej Ostrej Góry. Badania ww. potoków
przeprowadzane by³y 4 razy w 2000 r. 

Na postawie uzyskanych w 2000 r. wyników badañ
oraz porównania ich z normami dotycz¹cymi klas czy-
sto�ci wód powierzchniowych i zastosowaniu oceny
bezpo�redniej, przeprowadzona zosta³a klasyfikacja
jako�ci wód potoków PNGS pod wzglêdem fizyko-
-chemicznym w poszczególnych przekrojach pomia-
rowo-badawczych. 

W wyniku dokonanej oceny, uwzglêdniaj¹cej pa-
rametry fizyko-chemiczne, otrzymano nastêpuj¹c¹
klasyfikacjê: 
§ jako�æ wody w 4 przekrojach pomiarowych
odpowiada³a I klasie czysto�ci w zakresie wszyst-
kich badanych parametrów fizyko-chemicznych.
Wody tego typu stwierdzono w potoku Dañczów-
ka w Darnkowie, Cedron w Wambierzycach,
Po�na ko³o Radkowa oraz w potoku Kudowskim
w Kudowie, 
§ w 2 przypadkach, tj. w potoku Czerwona Woda
ko³o Kar³owa i Tyrnklawa w Ostrej Górze, stwier-
dzono wody w³a�ciwe II klasie czysto�ci w oma-
wianym zakresie, 
§ 2 przekroje charakteryzowa³y siê wodami III kla-
sy czysto�ci pod wzglêdem fizyko-chemicznym.
Przekroje te zlokalizowane by³y na potokach: Pa-
sterskim w Pasterce i Czermnica w Czermnej ko³o
Kudowy, 
§ w 2 punktach kontrolnych jako�æ wód w zakresie
pojedynczych parametrów fizyko-chemicznych
wybiega³a poza granice okre�lone dla III klasy
czysto�ci. Sytuacja taka mia³a miejsce w przypad-
ku potoków: Mostowa Woda ko³o £ê¿yc oraz
Czerwona Woda ko³o Batorowa. 
Jak widaæ, jako�æ wody w wiêkszo�ci przekrojów

badawczych wyznaczonych na potokach Parku Naro-
dowego nie wybiega³a pod wzglêdem fizyko-che-
micznym poza granice okre�lone dla klas czysto�ci �
w 8 punktach kontrolnych badane parametry fizyko-
-chemiczne klasyfikowa³y wodê do I, II lub III klasy
czysto�ci, jedynie w 2 przekrojach stwierdzono wody
nie odpowiadaj¹ce normom w tym zakresie. 

Wody w omawianych potokach by³y dobrze natle-
nione, o niskim zasoleniu � na poziomie I klasy czy-
sto�ci i w wiêkszo�ci przypadków o ma³ej ilo�ci nie-
sionej zawiesiny. 

Zawarto�æ ¿elaza rozpuszczonego równie¿ nie wy-
biega³a poza granice okre�lone dla I klasy czysto�ci. 

Odczyn wody odpowiada³ w 2000 r. we wszyst-
kich przekrojach warunkom okre�lonym dla I klasy (w
ubieg³ych latach czêsto stwierdzano obni¿enie odczy-
nu � zakwaszenie wód). 

Poza granice I klasy czysto�ci wybiega³a g³ównie
zawarto�æ zwi¹zków organicznych i substancji bio-
gennych. Parametry z tych grup decydowa³y o klasy-
fikacji fizyko-chemicznej w poszczególnych przekro-
jach. W�ród zwi¹zków organicznych zasadnicze zna-
czenie mia³a utlenialno�æ (ChZTMn), a w zakresie sub-
stancji biogennych azot amonowy, azot azotynowy
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i fosfor ogólny. Do innych parametrów, które nie mie-
�ci³y siê w granicach I klasy czysto�ci, nale¿a³y g³ów-
nie ChZTCr i fosforany. We wszystkich potokach
stwierdzono ¿ó³taw¹ barwê wody.

Stan sanitarny wody w potokach Parku oceniony
zosta³ na podstawie wyników badañ bakteriologicz-
nych opieraj¹cych siê na warto�ci miana coli typu fe-
kalnego. Stwierdzono:
§ w 3 potokach jako�æ wody pod wzglêdem bakte-
riologicznym odpowiada³a warunkom okre�lonym
dla I klasy czysto�ci. Tego typu wody stwierdzono
w potoku Mostowa Woda ko³o £ê¿yc, Po�na ko³o
Radkowa i Czermnicy w Czermnej, 
§ w 4 ciekach, tj. w potoku Dañczówka w Darnko-
wie, Czerwona Woda ko³o Kar³owa, Cedron
w Wambierzycach, Kudowskim w Kudowie, sani-
tarny stan czysto�ci wody odpowiada³ II klasie, 
§ w Czerwonej Wodzie ko³o Kar³owa, czyli
w 1 strumieniu, wyniki badañ bakteriologicznych
mie�ci³y siê w granicach III klasy czysto�ci, 
§ stan sanitarny w 2 ciekach okre�lony zosta³ na
podstawie stosowanej metody klasyfikacyjnej

jako nie spe³niaj¹cy przewidzianych norm. Sytu-
acja taka mia³a miejsce w nastêpuj¹cych przypad-
kach: w potoku Pasterskim w Pasterce i Tyrnkla-
wa w Ostrej Górze.
W 8 potokach stan sanitarny wody nie wybiega³

poza granice okre�lone dla poszczególnych klas czy-
sto�ci, przy czym w 3 odpowiada³ I klasie. 2 strumie-
nie nie spe³nia³y wymagañ norm.

Specyficzna jako�æ wód w potokach przep³ywaj¹-
cych przez Park Narodowy Gór Sto³owych i jego
strefê otulinow¹ zdeterminowana jest w du¿ym stop-
niu przez czynniki naturalne, powi¹zane z wystêpo-
waniem w pobliskich okolicach terenów torfowisko-
wych i przedostawaniem siê do wód powierzchnio-
wych kwasów humusowych, na co wskazuje zwiêk-
szona zawarto�æ zwi¹zków organicznych w wodzie
posiadaj¹cej jednocze�nie charakterystyczn¹ ¿ó³taw¹
barwê. W kilku potokach stwierdzono zanieczyszcze-
nie wody substancjami biogennymi. 

W zwi¹zku z tym, ¿e kontrola jako�ci opisywa-
nych potoków prowadzona by³a od 1997 r., a cykl ba-

Tabela I.2.36. Kasyfikacja potoków PNGS w latach 1997-2000
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dañ zakoñczono w 2000 r., w celu podsumowania
i porównania ich stanu czysto�ci na przestrzeni lat
1997-2000 sporz¹dzone zosta³o poni¿sze zestawienie
tabelaryczne i wykres. 

Na podstawie analizy danych z lat 1997�2000
ustalono, ¿e:
§ wody najlepszej jako�ci � odpowiadaj¹ce warun-
kom I-II klasy czysto�ci � stwierdzono w poto-
kach: Dañczówka w Darnkowie oraz Kudowskim
w Kudowie, 
§ potok Po�na ko³o Radkowa równie¿ charaktery-
zowa³ siê wodami, w których wiêkszo�æ badanych
parametrów odpowiada³a I klasie czysto�ci. Wyj¹-
tek stanowi³ tu 1 wynik badañ bakteriologicznych
z 1999 r. nie spe³niaj¹cy przewidzianych norm, 
§ w potoku Mostowa Woda ko³o £ê¿yc stwierdzo-
no wody czyste bakteriologicznie, natomiast wyni-
ki badañ fizyko-chemicznych wskazywa³y na
przypuszczalne oddzia³ywanie wód torfowisko-
wych na jako�æ wody omawianego potoku, 

§ podobna sytuacja w zakresie potencjalnego
wp³ywu wód torfowiskowych mog³a mieæ miejsce
w potoku Czerwona Woda, w którym stwierdzono
jednak obecno�æ substancji biogennych i zanie-
czyszczeñ bakteriologicznych, wskazuj¹cych na
oddzia³ywanie antropogeniczne, 
§ jako�æ wody w potoku Pasterskim w Pasterce nie
odpowiada³a normom lub mie�ci³a siê w granicach
III klasy czysto�ci, o czym decydowa³ poziom
zanieczyszczeñ biogennych i bakteriologicznych, 
§ potok Tyrnklawa w Ostrej Górze charakteryzo-
wa³ siê wodami I-II klasy w zakresie fizyko-che-
micznym oraz nie odpowiadaj¹cymi normom pod
wzglêdem sanitarnym, 
§ w potoku Cedron w Wambierzycach stwierdzono
wody I-III klasy pod wzglêdem fizyko-chemicz-
nym oraz II klasy w zakresie sanitarnym, 
§ stan czysto�ci wody w potoku Czermnica
w Czermnej ko³o Kudowy odpowiada³ pod wzglê-
dem fizyko-chemicznym I klasie czysto�ci jedynie

Wykres I.2.13. Porównanie jako�ci wód potoków PNGS w latach 1997-2000

2.3. MONITORING GEOCHEMICZNY OSADÓW RZECZNYCH

Osady denne s¹ wa¿nym elementem ekosystemów
wodnych, bardzo przydatnym do kontroli jako�ci wód
powierzchniowych ze wzglêdu na badania zanie-
czyszczenia metalami ciê¿kimi i szkodliwymi zwi¹z-
kami organicznymi. Ze wzglêdu na wielokrotnie wy¿-
sze stê¿enia tych substancji w osadach, w porównaniu
do ich zawarto�ci w wodzie, analiza umo¿liwia wy-
krywanie i obserwacjê zmian ich zawarto�ci, nawet
przy stosunkowo niewielkim stopniu zanieczyszcze-
nia. Wynika to ze specyficznych w³a�ciwo�ci osadów
wodnych, zawieraj¹cych w swym sk³adzie sk³adniki
organiczne i nieorganiczne o wysokiej zdolno�ci sorp-
cji pierwiastków z wód. 

Zawarto�æ pierwiastków chemicznych w osadach
wodnych zale¿y od rodzaju i sk³adu chemicznego ska³
pod³o¿a, w³a�ciwo�ci chemicznych poszczególnych
pierwiastków, warunków hydrogeologicznych i kli-
matycznych. Spo�ród wymienionych czynników naj-
wa¿niejsz¹ role odgrywa budowa geologiczna. 

Punkty monitoringowe rzecznych osadów dennych
zlokalizowane s¹ przy uj�ciach rzek d³u¿szych ni¿ 60
km, przy uj�ciach rzek, których wody nie odpowiada-
j¹ dopuszczalnym normom czysto�ci, w punktach roz-
mieszczonych równomiernie wzd³u¿ biegu wiêkszych
rzek, a tak¿e poni¿ej miejsc zrzutu �cieków z wiêk-
szych o�rodków miejskich i przemys³owych. 
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Rysunek I.2.13. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu osadów dennych na terenie województwa
dolno�l¹skiegow 2000 r.

Do oznaczeñ zawarto�ci pierwiastków wykorzy-
stuje siê frakcjê ziarnow¹ <0,2 mm jako najlepiej od-
zwierciedlaj¹c¹ koncentracjê pierwiastków �lado-
wych. We wszystkich badanych próbach osadów rzek
i jezior okre�la siê zawarto�æ: Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr,
Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, V, Zn, Ca, Fe, Mg, Mn, P, S, za-
warto�æ wêgla organicznego (TOC) i wielopier�cie-
niowych wêglowodorów aromatycznych (WWA). 

Badania geochemiczne osadów wodnych prowa-
dzone s¹ na zlecenie Inspekcji Ochrony �rodowiska
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny. 

2.3.1. Charakterystyka zanieczyszczenia
osadów rzecznych

W 2000 r. przeprowadzono badania zawarto�ci
wybranych pierwiastków oraz wielopier�cieniowych
wêglowodorów aromatycznych w osadach dennych
województwa dolno�l¹skiego w 17 punktach.  

Stê¿enia arsenu w osadach wodnych Dolnego
�l¹ska kszta³towa³y siê od warto�ci <5 do 86 ppm.
Najwy¿sz¹ koncentracjê zanotowano, podobnie jak
w latach poprzednich, w osadach Czarnej Wody
w Legnicy. Zawarto�ci wy¿sze od naturalnych wyst¹-
pi³y w osadach Kaczawy, Nysy £u¿yckiej, Odry
i Pe³cznicy. 

W zbadanych aluwiach bar wystêpowa³ w ilo-
�ciach od kilkudziesiêciu do kilkuset ppm. Najwy¿sze
stê¿enia zanotowano w osadach Odry (379 ppm �
Wroc³aw i 520 ppm � Brzeg Dolny), która jest odbior-
nikiem zasolonych wód kopalnianych zarówno z Gór-
no�l¹skiego Zag³êbia Wêglowego jak i Zag³êbia Wa³-
brzyskiego. Podwy¿szone zawarto�ci baru w osadach
Dolnego �l¹ska wi¹¿¹ siê z licznymi przejawami
mineralizacji barytowej w Sudetach. 

Kadm wykrywany by³ w ilo�ciach od <0,5 ppm do
2 ppm. Zawarto�æ wy¿sz¹ od 1 ppm, traktowan¹ jako
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Tabela I.2.37. Zakres stê¿eñ wybranych pierwiastków w osadach rzecznych województwa dolno�l¹skiego

anomaln¹, stwierdzono w 65% badanych punktów.
Warto�æ maksymaln¹ zanotowano w osadach Odry,
Nysy £u¿yckiej i Pe³cznicy. 

Podwy¿szone zawarto�ci kobaltu (powy¿ej
10 ppm) na Dolnym �l¹sku maj¹ czêsto charakter
wzbogaceñ naturalnych zwi¹zanych z wystêpowa-
niem ska³ zasadowych. Na stê¿enia kobaltu maj¹ rów-
nie¿ wp³yw zanieczyszczenia antropogeniczne pocho-
dz¹ce z górnictwa i hutnictwa miedzi. Najwy¿sze stê-
¿enia kobaltu wystêpowa³y w osadach Nysy £u¿yc-
kiej (14-22 ppm), Bobru (19 ppm) i Pe³cznicy
(15 ppm), najni¿sze � 1 ppm � w osadach Baryczy. 

W przypadku chromu t³o geochemiczne jest pod-
wy¿szone (10-20 ppm), co jest zwi¹zane z litologi¹
obszaru. W zbadanych osadach chrom wystêpowa³
w ilo�ciach od 4 ppm (Barycz) do 70 ppm (Nysa
£u¿ycka). 

Analiza osadów wykaza³a najwy¿sz¹ koncentracjê
miedzi w osadach wodnych Czarnej Wody (212 ppm),
�lêzy (100 ppm), Kaczawy (98 ppm) i Pe³cznicy
(97 ppm). Na Dolnym �l¹sku g³ównym �ród³em za-
nieczyszczenia miedzi¹ jest górnictwo i hutnictwo te-
go metalu, zarówno wspó³czesne (Legnicko-G³ogow-
ski Okrêg Miedziowy) jak i historyczne (depresja pó³-
nocno-sudecka). 

Zawarto�æ rtêci w osadach rzecznych by³a bardzo
zró¿nicowana. Kszta³towa³a siê od warto�ci nie prze-
kraczaj¹cych t³a geochemicznego (0,026 ppm � Ba-
rycz) do warto�ci kilkaset razy wiêkszych. Najwy¿sze
stê¿enia wyst¹pi³y w osadach Czarnej Wody
(10,1 ppm), Pe³cznicy (5,09 ppm) i Kaczawy
(2,24 ppm). Przyjmuj¹c, ¿e za osady nie zanieczysz-
czone rtêci¹ uznaje siê takie, w których zawarto�æ te-
go pierwiastka nie przekracza 0,2 ppm, warto�æ ta nie
by³a przekroczona jedynie w przypadku 6 punktów
pomiarowych. 

Zawarto�ci niklu w osadach Dolnego �l¹ska s¹
nieco wy¿sze w porównaniu do Polski, co jest

w znacznym stopniu uwarunkowane budow¹ geolo-
giczn¹ rejonu. �ród³em antropogenicznym tego pier-
wiastka jest hutnictwo oraz przemys³ elektroniczny
i spo¿ywczy. Najwy¿sze stê¿enia niklu odnotowano
w aluwiach Nysy £u¿yckiej (34-52 ppm), Kaczawy
(35 ppm), Pe³cznicy (33 ppm) i Czarnej Wody
(29 ppm), najni¿sze w osadach Baryczy (3 ppm),
Bystrzycy i Widawy (8 ppm). 

O³ów wystêpowa³ w ilo�ciach od 9 do 188 ppm.
Warto�ci wy¿sze od t³a geochemicznego, charaktery-
stycznego dla Dolnego �l¹ska, odnotowano w Nysie
£u¿yckiej (188 ppm), Pe³cznicy (187 ppm), Nysie
K³odzkiej (140 ppm), Czarnej Wodzie (135 ppm),
Bobrze (86 ppm) i Kaczawie (56 ppm). 

Zawarto�æ strontu w niezanieczyszczonych osa-
dach nie przekracza na ogó³ 40 ppm. W badanych pró-
bach warto�æ ta zosta³a przekroczona w przypadku
osadów pobranych z Pe³cznicy (78 ppm), Odry
(55 ppm) i Nysy £u¿yckiej (49 ppm). 

W osadach Dolnego �l¹ska obserwuje siê natural-
ne wzbogacenie w wanad, który wystêpuje tu w ilo-
�ciach do 40 ppm. Przeprowadzone pomiary wykaza-
³y wy¿sze stê¿enia jedynie w osadach Nysy £u¿yckiej
(65 ppm) i Kaczawy (44 ppm). 

�ród³em cynku s¹ �cieki z przemys³u metalurgicz-
nego i chemicznego oraz �cieki komunalne, ze wzglê-
du na powszechne stosowanie w przesz³o�ci ocynko-
wanych rur wodoci¹gowych. Maksymalne stê¿enia
cynku w badanych aluwiach wykryto w Odrze na wy-
soko�ci Brzegu Dolnego (423 ppm) i Pe³cznicy
(370 ppm). Najmniejsze stê¿enia zanotowano w osa-
dach Baryczy (21 ppm), Bystrzycy (45 ppm) i Wida-
wy (60 ppm). W pozosta³ych punktach stê¿enia cynku
kszta³towa³y siê na poziomie od 115-301 ppm. 

Zawarto�æ sumy piêtnastu wielopier�cieniowych
wêglowodorów aromatycznych znajduj¹cych siê na
li�cie EPA (oprócz naftalenu) wynosi³a od 0,049 ppm
(Odra � Wroc³aw) do 9,734 ppm (Odra � Brzeg Dolny). 
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Badania geochemiczne osadów wodnych Dolnego
�l¹ska wykonane w 2000 r. wykaza³y, ¿e zawarto�ci
badanych pierwiastków czêsto wielokrotnie przekra-
czaj¹ warto�ci t³a geochemicznego dla Polski.
Charakteryzuj¹ siê równie¿ wy¿sz¹ zawarto�ci¹
WWA w porównaniu do pozosta³ych zlewni. Wynika
to ze specyficznej budowy geologicznej obszaru.
Przede wszystkim jest to jednak zwi¹zane z wielolet-
ni¹ dzia³alno�ci¹ przemys³ow¹ w tym regionie: gór-
nictwem i hutnictwem rud metali, wydobyciem wêgli
i ich spalaniem oraz wydobyciem i przeróbk¹ surow-
ców skalnych. 

Najni¿sze stê¿enia pierwiastków w osadach wod-
nych, nie przekraczaj¹ce t³a geochemicznego charak-
terystycznego dla Dolnego �l¹ska, wyst¹pi³y w osa-
dach: Baryczy (¯migród), Witki (Zawidów), Bystrzy-
cy (Wroc³aw) i Widawy (Wroc³aw). 

Najwy¿sze warto�ci oznaczanych wska�ników
zanotowano w aluwiach Nysy £u¿yckiej, Czarnej
Wody, Pe³cznicy (Wa³brzych) i Odry (Brzegu Dolny). 

W porównaniu do lat poprzednich obserwuje siê
spadek stê¿eñ badanych wska�ników, jednak nadal
warto�ci te s¹ wy¿sze w porównaniu do innych rejo-
nów kraju. 

Rozpoczête w 1999 r. badania jako�ci wód zbiorni-
ków zaporowych Dobromierz i Lubachów, ze wzglêdu
na ich du¿e znaczenie jako �ród³a wody do picia i na
potrzeby gospodarcze, kontynuowane by³y w 2000 r.
Ponadto w roku 2000 prowadzone by³y badania jako-
�ci zbiornika S³up, stanowi¹cego �ród³o wody pitnej
dla Legnicy. 

2.4.1. Zbiornik zaporowy Dobromierz

Charakterystyka zbiornika
W 2000 r. kontynuowane by³y badania jako�ci wód

zbiornika zaporowego Dobromierz. Woda ze zbiornika
ujmowana jest w celu zaopatrzeniem ludno�ci w wodê
do picia i na potrzeby gospodarcze, st¹d nadzór nad jej
jako�ci¹ jest niezwykle istotny.

Zbiornik utworzony zosta³ w wyniku spiêtrzenia
wód rzeki Strzegomki w jej 62,0 km. Zlokalizowany
jest na terenie gminy Dobromierz, nale¿¹cej do powia-
tu �widnickiego. Zbiornik o pojemno�ci 11,65 mln m3,
pe³ni funkcjê ujêcia wodoci¹gowego dla �wiebodzic,
Dobromierza i innych mniejszych miejscowo�ci. 

Zlewniê zbiornika Dobromierz i zasilaj¹cej go
rzeki Strzegomki powy¿ej jej uj�cia do zbiornika
stanowi¹ tereny wiejskie gminy Stare Bogaczowice.
W zlewni przewa¿aj¹ grunty rolnicze, ³¹ki w du¿ej
mierze wykorzystywane jako pastwiska oraz lasy.
Gospodarka �ciekowa na terenach wiejskich jest nie-
uporz¹dkowana. St¹d g³ównych przyczyn zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych nale¿y upatrywaæ
w rozproszonych �ród³ach �cieków oraz w sp³ywie
powierzchniowym substancji biogennych z terenów
upraw rolniczych. W przysz³o�ci �cieki z gminy Stare
Bogaczowice kierowane maj¹ byæ do planowanej
oczyszczalni �cieków w Chwaliszowie. 

Zasilaj¹ca zbiornik rzeka Strzegomka wnosi³a do
niego w 2000 r. wody o jako�ci odpowiadaj¹cej III kla-
sie czysto�ci. O klasyfikacji rzeki pod wzglêdem fizy-
ko-chemicznym w przekroju zlokalizowanym powy¿ej
zbiornika zdecydowa³a zawarto�æ zwi¹zków biogen-
nych, takich jak azot azotynowy i azot azotanowy oraz
ilo�æ substancji organicznych (ChZTCr) i zanieczysz-
czenia bakteriologiczne. 

Ocena stanu czysto�ci wód zbiornika
Jako�æ wody w zbiorniku Dobromierz badana by³a

2 razy w roku: wiosn¹ (w kwietniu) i pod koniec lata
(we wrze�niu), za ka¿dym razem w 4 przekrojach po-
miarowych, w których pobierana by³a woda z war-
stwy znajduj¹cej siê 1 m pod powierzchni¹ i 1 m nad
dnem. Zakres badañ obejmowa³ analizy fizyko-che-
miczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne, tj. tem-
peraturê wody, barwê, odczyn, zawiesinê og., zasado-
wo�æ og., twardo�æ og., tlen rozpuszczony, BZT5,
utlenialno�æ, azot: amonowy, azotynowy, azotanowy,
Kjeldahla i ogólny, fosforany, fosfor ogólny, chlorki,
siarczany, przewodno�æ elektrolityczn¹, ¿elazo, man-
gan, cynk, kadm, mied�, o³ów, rtêæ, wapñ, widzial-
no�æ kr¹¿ka Secchiego, miano coli typu fekalnego,
chlorofil �a�, saprobowo�æ sestonu. W dwóch punk-
tach wykonano badania zawarto�ci detergentów anio-
nowych. Otrzymane wyniki badañ normowanych pa-
rametrów zanieczyszczeñ porównane zosta³y z warto-
�ciami granicznymi okre�lonymi dla poszczególnych
klas czysto�ci (Rozporz¹dzenie MO�ZNiL
z 5.11.1991 r., Dz.U. Nr 116 z 16.12.1991 r. poz. 503).

G³êboko�æ mierzona od lustra wody podczas pobo-
ru prób wynosi³a od 8 m w przekroju nr 4 (naprzeciw
bazy, na wysoko�ci cypla) do 22 m w punkcie
nr 3 (przy wie¿y ujêcia wody). Widzialno�æ kr¹¿ka
Secchiego kszta³towa³a siê w zakresie od 1,5 do 2 m. 

Warunki termiczno-tlenowe kszta³towa³y siê na-
stêpuj¹co: 
§ temperatura wody wiosn¹ mie�ci³a siê w zakresie
9,3-13,3°C, a latem 15,7-16,4°C. W okresie wio-
sennym w wiêkszo�ci punktów stwierdzono nieco
wy¿sze temperatury w warstwach powierzchnio-
wych, 
§ ilo�æ tlenu rozpuszczonego w wodzie odpowiada-
³a I klasie czysto�ci we wszystkich badanych pró-
bach. Zawarto�æ tlenu rozpuszczonego wynosi³a
wiosn¹ 10,2-12,6 mg O2/l. Latem ilo�æ tlenu obni-
¿y³a siê do warto�ci w zakresie 8,7-10,4 mg O2/l.
Zarówno w okresie wiosennym, jak i letnim trochê
lepsze natlenienie odnotowano w warstwach
powierzchniowych, 

2.4. MONITORING ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH
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Zwi¹zki organiczne: wszystkie parametry charak-
teryzuj¹ce zawarto�æ w wodzie materii organicznej
utrzymywa³y siê na poziomie I klasy czysto�ci, w war-
stwie powierzchniowej i naddennej, zarówno w okre-
sie wiosennym jak i letnim.

Zasolenie i twardo�æ wody w zbiorniku równie¿
odpowiada³y I klasie czysto�ci. 

Poziom zawiesin w wiêkszo�ci punktów nie wy-
biega³ poza granice okre�lone dla I klasy czysto�ci. Je-
dynie przy wie¿y ujêcia wody, latem, nad dnem,
stwierdzono III klasê pod tym wzglêdem. 

Stê¿enie substancji biogennych mie�ci³o siê
w granicach III klasy czysto�ci lub nie odpowiada³o
normom. Warto�ci ponadnormatywne stwierdzono
w przypadku azotu azotynowego w wiêkszo�ci prób
pobranych w sezonie letnim. W okresie wiosennym
zawarto�æ tego przej�ciowego, nietrwa³ego zwi¹zku
chemicznego odpowiada³a warto�ciom charaktery-
stycznym dla III klasy. Azot azotanowy utrzymywa³
siê na poziomie III klasy w sezonie wiosennym, nato-
miast latem stwierdzano I klasê w zakresie zawarto�ci
tego parametru. �wiadczyæ to mo¿e o bardziej inten-
sywnie przebiegaj¹cych procesach utleniania azoty-
nów do azotanów w³a�nie w okresie wiosennym. Za-
warto�æ azotu amonowego we wszystkich próbach od-
powiada³a I klasie. Stê¿enie fosforanów i fosforu ogól-
nego w wiêkszo�ci przypadków charakterystyczne
by³o dla klasy I, jedynie przy wie¿y ujêcia wody
w warstwie powierzchniowej, wiosn¹, stwierdzono II

klasê. Zawarto�æ azotu azotanowego we wszystkich
próbach i fosforu ogólnego w czê�ci prób by³a wiêksza
w okresie wiosennym. 

Odczyn wody w wiêkszo�ci prób odpowiada³ II
klasie czysto�ci. W jednym przypadku (w punkcie nr
2 wiosn¹ nad dnem) stwierdzono I klasê. Natomiast
w warstwie powierzchniowej trzykrotnie (dwa razy
wiosn¹ i jeden raz latem) warto�æ odczynu przekro-
czy³a dopuszczalne normy. W próbach, w których od-
czyn odpowiada³ II klasie lub nie spe³nia³ normatyw
stwierdzono jego alkalizacjê. Zakres pH wynosi³ wio-
sn¹ 8,5-9,1, latem warto�ci pH kszta³towa³y siê w za-
kresie od 8,8 do 9,1. Zmiany odczynu spowodowane
by³y prawdopodobnie rozwojem glonów i wyczerpy-
waniem przez nie dwutlenku wêgla rozpuszczonego
w wodzie, co z kolei prowadzi³o do zmian w przemia-
nach wêglanów wapnia wp³ywaj¹cych na podwy¿sze-
nie odczynu. 

Badane metale w wiêkszo�ci prób utrzymywa³y
siê na poziomie I klasy czysto�ci. Wyj¹tkiem by³a za-
warto�æ manganu odpowiadaj¹ca II klasie w próbie
pobranej latem z warstwy naddennej w punkcie nr 2. 

Detergenty anionowe kontrolowane by³y w punk-
cie nr 3 latem oraz w punkcie nr 4 wiosn¹. Za ka¿dym
razem zawarto�æ detergentów mie�ci³a siê w grani-
cach I klasy czysto�ci. 

Badania hydrobiologiczne:
§ wska�nik saprobowo�ci sestonu odpowiada³ II
klasie czysto�ci na wszystkich stanowiskach, 

Rysunek I.2.14. Rozk³ad stê�eñ azotu azotanowego i tlenu rozpuszczonego w zbiorniku Dobromierz
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§ chlorofil �a� jest barwnikiem absorbuj¹cym
energiê �wietln¹ wykorzystywan¹ w procesie foto-
syntezy przez ro�liny. Z tego powodu jest on
wska�nikiem okre�laj¹cym rozwój fitoplanktonu.
Zawarto�æ chlorofilu �a� w przewa¿aj¹cej liczbie
prób by³a podwy¿szona � w wiêkszo�ci odpowia-
da³a II klasie czysto�ci, w dwóch próbach stwier-
dzono III klasê w tym zakresie. Jedynie w najg³êb-
szym punkcie (przy wie¿y ujêcia wody) nad dnem,
latem, zawarto�æ chlorofilu �a� odpowiada³a I kla-
sie czysto�ci. 
Na podstawie wyników analiz hydrobiologicznych

wody pobieranej z warstwy powierzchniowej (1 m po-
ni¿ej lustra wody) mo¿na stwierdziæ, ¿e w badanych
próbach w�ród organizmów planktonowych przewa-
¿ali producenci. W okresie wiosennym plankton by³
nieco liczniejszy ni¿ latem, przewaga liczebna organi-
zmów samo¿ywnych równie¿ by³a wiêksza w sezonie
wiosennym. W�ród producentów najwiêcej by³o
okrzemek (Bacillariophyceae), które stanowi³y od
48,1% do 87,2% organizmów. Zooplankton najlicz-
niej, szczególnie latem, reprezentowa³y wiciowce
bezbarwne. Sk³ad gatunkowy planktonu nie by³ zbyt
zró¿nicowany. W poszczególnych punktach stwier-
dzono od 15 do 24 taksonów, a wska�nik zró¿nicowa-
nia mie�ci³ siê w zakresie 1,3-2,3. 

Stan sanitarny wody odpowiada³ I-II klasie czy-
sto�ci, przy czym I klasê stwierdzono w dwunastu
próbach, natomiast w czterech przypadkach warto�æ
miana coli typu fekalnego charakterystyczna by³a dla
II klasy. Przy wie¿y ujêcia wody wszystkie wyniki ba-
dañ bakteriologicznych mie�ci³y siê w granicach I kla-
sy czysto�ci. 

Podsumowanie
Du¿e znaczenie dla jako�ci wody w zbiorniku

Dobromierz w�ród parametrów fizyko-chemicznych
mia³y substancje biogenne, w tym przede wszystkim
zwi¹zki azotu. Zwiêkszona zawarto�æ biogenów
(takich jak np. azot azotanowy) sprzyja³a rozwojowi
glonów, zw³aszcza w okresie wiosennym. Du¿a liczba
glonów mog³a mieæ wp³yw na alkalizacjê odczynu
wody. Stan sanitarny wody w wiêkszo�ci prób odpo-
wiada³ I klasie, jednak w czterech przypadkach uleg³
pogorszeniu do warto�ci charakterystycznych dla II
klasy czysto�ci. 

Porównuj¹c wyniki badañ jako�ci wody w zbiorni-
ku Dobromierz uzyskane w 2000 r. do wyników
z 1999 r. zauwa¿a siê m. in., ¿e w 2000 r. zawarto�æ
zwi¹zków organicznych, charakteryzowanych przez
BZT5, by³a mniejsza: we wszystkich punktach stwier-
dzono I klasê czysto�ci, podczas gdy w 1999 r. badania
wykazywa³y najczê�ciej II, a kilkukrotnie nawet III
klasê w tym zakresie. Mniejsza by³a równie¿ w 2000 r.
ilo�æ glonów w warstwach powierzchniowych, na co
wskazywa³y �rednie sumy liczebno�ci organizmów,
a tak¿e ni¿sza zawarto�æ chlorofilu �a�. Jako�æ wody
pod wzglêdem bakteriologicznym lepiej przedstawia³a
siê natomiast w 1999 r., kiedy to wszystkie wyniki

odpowiada³y I klasie, a jak wspomniano wy¿ej,
w 2000 r. czterokrotnie stwierdzono II klasê. Nale¿y
jednak podkre�liæ, ¿e system monitoringu tego zbiorni-
ka zak³ada³ przeprowadzanie badañ jedynie 2 razy
w roku, zakwity glonów mog¹ za� wystêpowaæ w po-
szczególnych latach w ró¿nych miesi¹cach, wobec
czego trudno jest formu³owaæ szersze wnioski doty-
cz¹ce trendów zmian w jako�ci wody w zbiorniku,
zw³aszcza w zakresie fizko-chemicznym i hydrobiolo-
gicznym. 

2.4.2. Zbiornik zaporowy Lubachów

Charakterystyka zbiornika
Zbiornik utworzony zosta³ na rzece Bystrzycy

w wyniku spiêtrzenia jej wód w ok. 75,0 km, w doli-
nie otoczonej skalistymi wzgórzami. Po³o¿ony jest on
na terenie gminy Walim, znajduj¹cej siê w powiecie
wa³brzyskim. Zbiornik jest ujêciem wody pitnej
i przemys³owej dla Dzier¿oniowa, Pieszyc i Bielawy.
Ponadto pe³ni on funkcjê energetyczn¹. Ca³kowita po-
jemno�æ zbiornika wynosi 8,0 mln m3. 

W zlewni Bystrzycy powy¿ej zbiornika zlokalizo-
wane s¹ tereny miejskie i wiejskie z miejscowo�ciami
takimi, jak Jedlina, G³uszyca i Walim. �cieki ze ska-
nalizowanych czê�ci tych miejscowo�ci odprowadza-
ne s¹ do oczyszczalni w Jugowicach. Wylot oczysz-
czonych �cieków z tej oczyszczalni znajduje siê poni-
¿ej zbiornika, co ma na celu ochronê jego wód przed
zanieczyszczeniem. Gospodarka �ciekowa na terenach
wiejskich jest nieuporz¹dkowana, �cieki gromadzone
s¹ g³ównie w zbiornikach bezodp³ywowych. Rejony
zlokalizowane bezpo�rednio wokó³ zbiornika luba-
chowskiego, w znacznej czê�ci zalesione, pe³ni¹ funk-
cjê turystyczno-rekreacyjn¹. 

Wody zasilaj¹cej zbiornik rzeki Bystrzycy w prze-
kroju powy¿ej Lubachowa nie odpowiada³y w 2000 r.
normom ze wzglêdu na niew³a�ciwy stan sanitarny.
Zawarto�æ zwi¹zków biogennych utrzymywa³a siê na
poziomie III klasy czysto�ci, o czym zdecydowa³o stê-
¿enie azotu azotynowego oraz fosforanów i fosforu
ogólnego. Pozosta³e badane parametry fizyko-
-chemiczne spe³nia³y warunki I klasy czysto�ci. 

Ocena stanu czysto�ci wód zbiornika
Badania jako�ci wody w zbiorniku wykonane zo-

sta³y 2 razy w roku: wiosn¹ (pod koniec marca) i la-
tem (w sierpniu), w 3 przekrojach pomiarowych. Pró-
by pobierane by³y z warstwy znajduj¹cej siê 1 m pod
powierzchni¹ i 1 m nad dnem. Zakres badañ obejmo-
wa³ analizy fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i hy-
drobiologiczne, w takim samym zakresie jak dla
zbiornika Dobromierzs. W punkcie nr 3 (ok. 30-50 m
od �rodka tamy) wykonane zosta³y badania na zawar-
to�æ detergentów. 

G³êboko�æ zbiornika mierzona od lustra wody
podczas poboru prób wynosi³a od 6 m w przekroju
1 (50-80 m od o�rodka �Fregata�) do 24 m w przekro-
ju nr 3 (oko³o 30-50 m od �rodka tamy). Widzialno�æ
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kr¹¿ka Secchiego kszta³towa³a siê w zakresie od 1,5
do 3 m. W dwóch punktach pomiarowych widzialno�æ
by³a nieco wiêksza w okresie wiosennym. 

Warunki termiczno-tlenowe przedstawia³y siê: 
§ temperatura wody wiosn¹ mie�ci³a siê w zakresie
5,4-6,3°C, a latem 17,2-19,0°C. Zarówno w okre-
sie wiosennym jak i letnim nieco wy¿sze tempera-
tury panowa³y w warstwach podpowierzchnio-
wych, 
§ zawarto�æ tlenu rozpuszczonego w okresie wio-
sennym wynosi³a 10,8-12,2 mg O2/l. Latem ilo�æ
tlenu obni¿y³a siê i mie�ci³a siê w zakresie od 6,0
do11,4 mg O2/l. Najni¿sze warto�ci w tym zakre-
sie stwierdzono w sezonie letnim w warstwach
naddennych (6,0-7,5 mg O2/l). Pogorszenie warun-
ków tlenowych w sezonie letnim zwi¹zane by³o
przypuszczalnie z mniejsz¹ rozpuszczalno�ci¹ tle-
nu i jego wiêksz¹ biochemiczn¹ zu¿ywalno�ci¹
w warunkach wy¿szych temperatur oraz z osiada-
niem na dnie biomasy obumar³ego planktonu. Stê-
¿enie tlenu rozpuszczonego we wszystkich prze-
krojach odpowiada³o I klasie czysto�ci. 
Zawarto�æ zwi¹zków organicznych w okresie

wiosennym utrzymywa³a siê na poziomie I klasy czy-
sto�ci. Latem w wiêkszo�ci prób stwierdzono II klasê.
Najgorzej sytuacja przedstawia³a siê w punkcie
nr 1 (50-80 m od o�rodka �Fregata�) w sezonie letnim,

nad dnem, gdzie BZT5 osi¹gnê³o warto�æ ponadnor-
matywn¹, a ChZTMn odpowiada³a III klasie czysto�ci. 

Zasolenie wody i jej twardo�æ spe³nia³y warunki
I klasy we wszystkich badanych próbach. 

Ilo�æ zawiesin w wiêkszo�ci badañ odpowiada³a
I klasie czysto�ci. Jedynie w jednym przypadku �
latem nad dnem w punkcie nr 1 - stwierdzono
ponadnormatywn¹ zawarto�æ.

W okresie wiosennym stê¿enie substancji biogen-
nych w wiêkszo�ci punktów odpowiada³o II klasie
czysto�ci, o czym decydowa³a zawarto�æ zwi¹zków
fosforu. Jedynie w punkcie nr 2, przy powierzchni,
stwierdzono I klasê. W sezonie letnim ilo�æ biogenów
równie¿ w wiêkszo�ci odpowiada³a II klasie czysto�ci
ze wzglêdu na stê¿enie zwi¹zków fosforu, jednak
w punkcie nr 1 poziom fosforu ogólnego wzrós³
w warstwie naddennej do warto�ci ponadnormatyw-
nej. Oprócz tego latem, we wszystkich punktach przy
dnie, ilo�æ azotu azotynowego podnios³a siê do wiel-
ko�ci charakterystycznych dla II klasy. 

Odczyn wody wiosn¹ odpowiada³ I klasie czysto-
�ci, a warto�ci pH mie�ci³y siê w zakresie 7,4-7,6.
W sezonie letnim w wiêkszo�ci prób stwierdzono
alkalizacjê odczynu (pH 7,6-9,7). Alkalizacja odczy-
nu, najprawdopodobniej zwi¹zana z wyczerpywaniem
dwutlenku wêgla w procesie fotosyntezy glonów,
najbardziej nasilona by³a latem w warstwach po-

Rysunek I.2.15. Rozk³ad stê�eñ azotu azotanowego i fosforu ogólnego w zbiorniku Lubachów
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wierzchniowych, gdzie warto�ci pH mieszcz¹ce siê
w granicach 9,6-9,7 nie odpowiada³y normom. 

Poziom badanych metali w wiêkszo�ci prób nie
wybiega³ poza granice okre�lone dla I klasy czysto�ci.
Jedynie w punkcie nr 1 latem, przy dnie, stê¿enie
manganu odpowiada³o II klasie. 

Detergenty anionowe, które kontrolowane by³y
w punkcie nr 3, nie przekracza³y granic I klasy czysto�ci. 

Wska�niki hydrobiologiczne: indeks saprobowo-
�ci sestonu mie�ci³ siê w granicach II klasy czysto�ci
we wszystkich próbach. Zawarto�æ chlorofilu �a�
w okresie wiosennym odpowiada³a I klasie czysto�ci.
Latem stê¿enie chlorofilu wzros³o. Przy powierzchni
stwierdzono wówczas warto�ci ponadnormatywne,
natomiast w warstwach naddennych zawarto�æ chlo-
rofilu odpowiada³a wówczas II-III klasie czysto�ci. 

Analizy hydrobiologiczne sestonu wykaza³y, ¿e
znacznie wiêksze ilo�ci organizmów planktonowych
wyst¹pi³y w sezonie letnim, kiedy to stwierdzono od
ok. 430000 do 1423020 organizmów w jednym litrze
wody, podczas gdy wiosn¹ by³o ich od ok. 6690 do
27660. W wiêkszo�ci prób przewa¿ali producenci,
najczê�ciej stwierdzano, ¿e wiêcej organizmów by³o
w warstwach powierzchniowych. W�ród glonów
w okresie wiosennym przewa¿a³y okrzemki (Bacilla-
riophyceae), po�ród których dominowa³y: Meridion
circulare i Navicula avenacea. W grupie zielenic do�æ
czêstym organizmem by³a Schroederia setigera. Zoo-
plankton najliczniej reprezentowa³y wiciowce bez-
barwne. W sezonie letnim masowo pojawi³y siê sinice
(Cyanophyta) z gatunku Gomphosphaeria pusilla.
Stanowi³y one od 56,4 % do 95,3 % organizmów. Na-
tomiast okrzemki by³y latem mniej liczn¹ grup¹.
W grupie zooplanktonu, podobnie jak wiosn¹, najlicz-
niejsze by³y wiciowce bezbarwne. 

Stan sanitarny wody by³ zró¿nicowany w po-
szczególnych punktach, warstwach i sezonach, co
szczegó³owo przedstawia tabela nr 3. Wyniki badañ
bakteriologicznych odpowiada³y I, II i III klasie czy-
sto�ci, a jednym przypadku (w punkcie nr 2, wiosn¹,
w warstwie powierzchniowej) przekroczy³y nawet do-
puszczalne normy. Zakres warto�ci miana coli typu fe-
kalnego kszta³towa³ siê od >2 do 0,004. Gorsze wyni-
ki wyst¹pi³y w okresie wiosennym. Porównuj¹c ze so-
b¹ poszczególne punkty poboru stwierdzono, ¿e sto-
sunkowo najlepiej przedstawia³ siê stan sanitarny
w punkcie nr 3 (oko³o 30-50 m od �rodka tamy), gdzie
wiosn¹ wyniki analiz bakteriologicznych odpowiada-
³y II klasie, a w sezonie letnim nie przekracza³y granic
I klasy czysto�ci. 

Podsumowanie
O klasyfikacji wody pod wzglêdem fizyko-che-

micznym w zbiorniku Lubachów decydowa³a g³ównie
zawarto�æ zwi¹zków organicznych, substancji biogen-
nych oraz odczyn. Znaczne pogorszenie parametrów
jako�ci wody nast¹pi³o w okresie letnim. Podwy¿szo-
na zawarto�æ substancji biogennych (g³ównie zwi¹z-
ków fosforu) sprzyja³a rozwojowi glonów. Latem

stwierdzono nasilony rozwój fitoplanktonu, szczegól-
nie sinic, który by³ prawdopodobnie przyczyn¹ alkali-
zacji odczynu wody. W zakresie stanu sanitarnego
stwierdzono wody I, II i III klasy czysto�ci, a w jed-
nym przypadku nawet wody nie odpowiadaj¹ce nor-
mom. Zanieczyszczenie bakteriologiczne jest tu
szczególnie wa¿nym problemem ze wzglêdu na
zaopatrywanie ludno�ci wod¹ pochodz¹c¹ ze zbiorni-
ka, a zachowanie re¿imów sanitarnych w takim przy-
padku jest niezwykle istotne. 

W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., stwierdzono
wiêksz¹ zawarto�æ zwi¹zków organicznych w wodach
zbiornika w okresie letnim. Bardzo silny rozwój glo-
nów odnotowany latem 2000 r. dotyczy³ g³ównie
sinic, podczas gdy w 1999 r. najwy¿sze liczebno�ci
planktonu stwierdzono w badaniach przeprowadzo-
nych w okresie wiosennym � przewa¿a³y wówczas
okrzemki. W stosunku do 1999 r. gorzej przedstawia³
siê równie¿ stan sanitarny wód w zbiorniku
Lubachów. 

2.4.3. Zbiornik zaporowy S³up

Charakterystyka zbiornika
Zbiornik zaporowy S³up po³o¿ony jest na granicy

Przedgórza Sudeckiego na Nizinie �l¹skiej. Utworzo-
ny zosta³ na rzece Nysa Szalona, w miejscowo�ci
S³up, w gminie Mêcinka, le¿¹cej 14 km od miasta Ja-
wor. Jego powierzchnia przy maksymalnym spiêtrze-
niu wody wynosi 460 ha, a pojemno�æ 38,69 mln m3.
�rednia g³êboko�æ zbiornika to 8,1 m przy maksymal-
nej dochodz¹cej do 21 m. 

Zbiornik charakteryzuje siê bardzo ubogimi zespo-
³ami ro�linnymi. Wynika to z du¿ej amplitudy wahañ
poziomu wody. Dodatkowym czynnikiem jest charak-
ter dna (du¿e po³acie piaszczysto � ¿wirowe) utrud-
niaj¹ce rozwój zespo³ów ro�linnych. 

Zbiornik spe³nia dwie funkcje: ochrony przeciw-
powodziowej i zaopatrzenia w wodê komunaln¹
Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego. Nysa
Szalona w 2000 r. zasila³a zbiornik wodami o jako�ci
nie odpowiadaj¹cej III klasie czysto�ci, a o jej klasyfi-
kacji w przekroju zlokalizowanym powy¿ej zbiornika
zdecydowa³a liczba bakterii z grupy coli. Znaczna
czê�æ cieków wodnych zasilaj¹cych rzekê przed jej
po³¹czeniem ze zbiornikiem odbiera �cieki z terenów
wiejskich po³o¿onych na obszarze jej zlewni o nieure-
gulowanej gospodarce wodno-�ciekowej. 

Ocena stanu czysto�ci wód zbiornika
Ocena stanu czysto�ci wody porównana zosta³a

z warto�ciami granicznymi okre�lonymi dla poszcze-
gólnych klas czysto�ci (Dz.U. Nr 116 z 16.12.1991 r.
poz. 503). Zakres badañ obejmowa³ analizy fizyko�
chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne.
Badania czysto�ci wody w zbiorniku przeprowadzono
2 razy w roku: wiosn¹ (w maju) i latem (we wrze�niu),
w 4 punktach pomiarowo�kontrolnych.
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Warunki termiczno-tlenowe przedstawia³y siê
nastêpuj¹co: 
§ temperatura wody wiosn¹ kszta³towa³a siê w za-
kresie 15,4-16,8°C, a latem 16,4-17,4°C. W okre-
sie wiosennym i letnim stwierdzono nieco wy¿sze
temperatury w warstwie podpowierzchniowej,
natomiast ni¿sze temperatury panowa³y nad dnem, 
§ natlenienie wód zbiornika w warstwach nadden-
nych i powierzchniowych by³o wysokie i w ca³ym
okresie badawczym odpowiada³o I kasie czysto�ci
� ilo�æ tlenu rozpuszczonego wynosi³a 8,8 mg O2/l. 
Widzialno�æ kr¹¿ka Secchiego w ca³ym okresie

badawczym by³a bardzo niska i nie odpowiada³a nor-
matywom. Kszta³towa³a siê w zakresie od 0,85-0,9 m. 

Zwi¹zki organiczne: ich zawarto�æ kszta³towa³a
siê na poziomie I-III klasy, przy czym przewa¿a³y wy-
niki charakterystyczne dla I klasy czysto�ci. Najwy¿-
sze warto�ci BZT5 odpowiadaj¹ce III klasie czysto�ci
stwierdzano w sezonie wiosennym w punkcie
po³o¿onym w po³udniowo-wschodniej czê�ci zbior-
nika (4,1 mgO2/l) i w punkcie pomiarowo-kontrolnym
na w¹skim odcinku zbiornika oddalonym 4500 m od
zapory (2,7 mgO2/l), odpowiadaj¹ce II klasie czysto-
�ci. Pozosta³e wska�niki organiczne odpowiada³y
I klasie czysto�ci. 

Zasolenie wody w zbiorniku w okresie wiosny
i lata nie odpowiada³o normom, zadecydowa³y o tym
warto�ci przewodno�ci elektrolitycznej (396-
415 mS/cm) �wiadcz¹ce o obecno�ci w jeziorze du¿ej
ilo�ci zwi¹zków mineralnych. 

Wska�nikami substancji biogennych, których
warto�æ przekroczy³a dopuszczaln¹ ilo�æ by³y w okre-
sie wiosennym i letnim azot mineralny (od 1,2 do
3,8 mg N/l) we wszystkich próbach oraz w okresie
wiosennym fosforany (0,1 mgP/l). W III klasie mie-
�ci³y siê:
§ w okresie wiosennym i letnim warto�ci azotu
azotynowego (0,039-0,058 mg N/l), 
§ w okresie letnim fosforany (0,05 mg P/l) i fosfor
ogólny (0,11 mg P/l), 
§ pozosta³e badane wska�niki odpowiada³y I b¹d�
II klasie czysto�ci. 
Odczyn wody w³a�ciwy by³ dla I i II klasy czysto-

�ci. Wiosn¹ warto�ci pH mie�ci³y siê w zakresie od
8,3 do 8,6, latem - od 7,9 do 8,1.

Poziom badanych metali we wszystkich próbach
odpowiada³ I klasie czysto�ci.

Wska�niki hydrobiologiczne: indeks saprobowo-
�ci sestonu odpowiada³ II klasie czysto�ci we wszyst-
kich próbach, zawarto�æ chlorofilu �a� mie�ci³ siê

Rysunek I.2.16. Rozk³ad stê�eñ azotu azotanowego i fosforu ogólnego w zbiorniku S³up



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

w granicach I klasy czysto�ci. Badania hydrobiologicz-
ne wykaza³y, ¿e plankton wiosenny i letni mia³ charak-
ter typowo okrzemkowy. Dominowa³y gatunki z ro-
dzaju Navicula gracilis, Navicula rhynchocephala,
Asterionella formosa, Nitzschia palea, Cymbella cistu-
la. Zooplankton w ca³ym okresie wegetacyjnym by³
do�æ liczny � wystêpowa³y g³ównie wi�laki i wid³ogi.
Wiosn¹ dominowa³a Daphnia longispina, a latem mia-
³y znaczn¹ przewagê wid³onogi z rodzaju Cyclops oraz
ich formy larwialne. 

Stan sanitarny wody we wszystkich pobranych
próbach w sezonie wiosennym i letnim, zarówno
z warstwy podpowierzchniowej jak i naddennej, odpo-
wiada³ II klasie czysto�ci. 

Podsumowanie
Na podstawie badañ fizyko-chemicznych i biolo-

gicznych zaliczono wody zbiornika S³up do II klasy
czysto�ci. Do wska�ników obni¿aj¹cych znacznie kla-
sê czysto�ci zaliczyæ nale¿y: zwi¹zki biogenne: fosfo-
rany, azot mineralny; zwi¹zki organiczne - BZT5 oraz
zwi¹zki mineralne � przewodno�æ elektrolityczn¹. 

2.4.4. Zbiornik zaporowy Sosnówka

Charakterystyka zbiornika
Budowany od 1986 r. zbiornik retencyjno-wodo-

ci¹gowy Sosnówka jest zlokalizowany pomiêdzy So-
snówk¹, Podgórzynem, a Marczycami w gminie Pod-
górzyn w s¹siedztwie Jeleniej Góry. Po³udniowy
brzeg zbiornika dochodzi do podnó¿y Pogórza Karko-
noskiego, a pó³nocny przebiega drogi nr 366, pomiê-
dzy Podgórzynem a Sosnówk¹. Zbiornik nie jest jesz-
cze wype³niony. Nape³nianie planowane jest w 2001 r. 

Zgodnie z za³o¿eniami ma to byæ zbiornik wody
pitnej dla Jeleniej Góry. Po zalaniu zbiornik ma mieæ
ok. 145-170 ha powierzchni i mie�ciæ bêdzie do
14 mln m3 wody. 

Zlewniê w³asn¹ zbiornika tworzy potok Czerwon-
ka z dop³ywami So�niak i Sosnówka (potoczna nazwa
prawobrze¿nego dop³ywu potoku So�niak), o przep³y-
wie SNQ = 38 l/s. Z uwagi na ma³e zasoby wodne
zlewni Czerwonki zbiornik zasilany bêdzie grawita-
cyjnie wodami rzeki Podgórnej o przep³ywie
SNQ = 117 l/s.

Charakterystyka wód zasilaj¹cych zbiornik
Sosnówka

Potok Czerwonka o d³ugo�æ 8,5 km, jest prawo-
stronnym dop³ywem Podgórnej. Jego �ród³a sk³adaj¹-
ce siê z kilku potoczków znajduj¹ siê pod Bieruto-
wick¹ Prze³êcz¹ na wysoko�ci ok. 800-810 m. W dol-
nym biegu � w Kotlinie Jeleniogórkiej � przep³ywa
przez teren zbiornika Sosnówka oraz kompleks
stawów podgórzyñskich. 

Potok So�niak o d³ugo�ci 4,9 km, jest prawostron-
nym dop³ywem Czerwonki. Wyp³ywa na terenie
Raszkowa i Skiby, dawnych przysió³ków Sosnówki,
na wysoko�ci ok. 700 m. 

Podgórna jest prawym dop³ywem Wrzosówki.
D³ugo�æ rzeki wynosi ok. 13,8 km. Wyp³ywa pod
grzbietem Karkonoszy w Pasiekach, pomiêdzy Ma-
³ym Szyszakiem i Têpym Szczytem, na wysoko�ci
1244 m, uchodzi do Wrzosówki na wysoko�ci 341 m
w Cieplicach �l. Zdrój. Podgórna odwadnia du¿¹
czê�æ �rodkowych Karkonoszy, a powierzchnia jej
zlewni wynosi ok. 68 km2. 

G³ównymi dop³ywami Podgórnej jest prawobrze¿-
na Myja (w Przesiece), lewobrze¿na Czerwieñ i pra-
wobrze¿na Kacza (w Podgórzynie). Ca³y teren, przez
który p³ynie Podgórna zbudowany jest z m³odopale-
ozoicznych granitów porfirowatych, w Kotlinie Jele-
niogórskiej pokrytych osadami polodowcowymi
i rzecznymi.

Ocena jako�ci wód zasilaj¹cych zbiornik
Sosnówka

W celu oceny realizacji inwestycji prowadzonych
w ramach ochrony wód zbiornika Sosnówka w latach
1999 i 2000 prowadzono monitoring jako�ci wód Pod-
górnej i jej dop³ywów (Myji, Czerwienia i Kaczej)
oraz potoków Czerwonki i So�niaka � z czêstotliwo-
�ci¹ raz na kwarta³ � w nastêpuj¹cych punktach:
§ Podgórna - powy¿ej dop³ywu Myji, powy¿ej mo-
stu drogowego, km 6,1, 
§Myja - uj�cie do Podgórnej, km 0,1, 
§ Czerwieñ -  uj�cie do Podgórnej, km 0,025, 
§ Kacza - uj�cie do Podgórnej, km 0,1, 
§ Podgórna � powy¿ej kana³u przerzutowego prze-
znaczonego do nape³niania zbiornika Sosnówka
km 3,7, 
§ potok Czerwonka - uj�cie do zbiornika Sosnówka
(Czerwonka dop³ywa do Podgórnej poni¿ej zbior-
nika Sosnówka), 
§ potok So�niak - uj�cie do zbiornika Sosnówka. 

Wody Podgórnej badane powy¿ej dop³ywu Myji
(w km 6,1) nie odpowiada³y normom z powodu reje-
strowanego kwa�nego odczynu przekraczaj¹cego do-
puszczalne warto�ci. Odczyn wody waha³ siê od pH
5,1 do pH 6,1. Pozosta³e badane wska�niki fizyko-
-chemiczne i bakteriologiczne odpowiada³y I klasie.
Wody Podgórnej � bardzo miêkkie, o ma³ym stopniu
mineralizacji (substancje rozpuszczone max. 52 mg/l),
bardzo niskiej zasadowo�ci (max. 3 mg CaCO3/l) i po-
jemno�ci buforowej, co powodowa³o ich ma³¹ odpor-
no�æ na zakwaszenie. W poprzednim roku � 1999 od-
czyn wody równie¿ nie spe³nia³ norm i zmienia³ siê od
5,2 do 6,9. Stan sanitarny i wska�nik saprobowo�ci
odpowiada³y II klasie, a pozosta³e wska�niki wykazy-
wa³y podobny poziom utrzymuj¹cy siê w granicach
I klasy czysto�ci.
Wody Podgórnej badane powy¿ej kana³u przerzuto-
wego do zbiornika Sosnówka (przeznaczone do nape³-
niania zbiornika) (w km 3,7) odpowiada³y III klasie
czysto�ci z powodu zanieczyszczenia znaczn¹ ilo�ci¹
bakterii coli typu ka³owego. Odczyn wody równie¿
wykazywa³ III klasê, zmienia³ siê od 6,3 do 6,9.
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Wska�nik BZT5 okresowo odpowiada³ II klasie. Pozo-
sta³e badane wska�niki fizyko-chemiczne utrzymywa-
³y siê w granicach norm I klasy. W 1999 r. stan sani-
tarny wody by³ gorszy i nie odpowiada³ normom,
a odczyn wody wykazywa³ III klasê czysto�ci � po-
dobnie jak w 2000 r. � i zmienia³ siê od 6,1 do 7,3. Po-
zosta³e wska�niki fizyko-chemiczne utrzymywa³y siê
na poziomie I klasy czysto�ci.

Wody Myji badane powy¿ej uj�cia do Podgórnej
nie odpowiada³y normom z powodu okresowo reje-
strowanego kwa�nego odczynu przekraczaj¹cego do-
puszczalne warto�ci. Odczyn wody waha³ siê od
pH 5,5 do 7,1. Pozosta³e badane wska�niki fizyko-
-chemiczne i bakteriologiczne odpowiada³y I klasie.
W 1999 r. odczyn wody odpowiada³ III klasie i zmie-
nia³ siê od 6,4 do 7,5. Pozosta³e wska�niki wykazy-
wa³y podobny poziom utrzymuj¹cy siê w granicach
I klasy, za wyj¹tkiem stê¿enia fenoli lotnych, które
zaliczono do II klasy czysto�ci.

Wody potoku Czerwieñ badane powy¿ej uj�cia do
Podgórnej nie odpowiada³y normom z powodu zanie-

czyszczenia du¿¹ ilo�ci¹ bakterii coli typu ka³owego
oraz kwa�nego odczynu przekraczaj¹cego dopusz-
czalne warto�ci. Odczyn wody waha³ siê od pH 5,0
do 6,6. Pozosta³e badane wska�niki fizyko-chemicz-
ne wykazywa³y I klasê. W 1999 r. sanitarny wody
oraz odczyn wody równie¿ nie odpowiada³y normom,
a odczyn zmienia³ siê od pH 5,5 do 6,7. Pozosta³e
wska�niki utrzymywa³y siê na poziomie I klasy czy-
sto�ci.

Wody potoku Kacza badane powy¿ej uj�cia do
Podgórnej wykazywa³y III klasê czysto�ci z powodu
znacznego zanieczyszczenia bakteriami coli typu ka-
³owego i lekko kwa�nego odczynu (pH 6,3 do 6,8).
W 1999 r. odczyn wody równie¿ wykazywa³ III klasê
i zmienia³ siê od 6,2 do 7,5. Stan sanitarny by³ lepszy,
bo miano coli typu fekalnego spe³nia³o wymagania II
klasy. Pozosta³e wska�niki utrzymywa³y siê na pozio-
mie I klasy czysto�ci.

Ocenê szczegó³ow¹ jako�ci wód Podgórnej i jej do-
p³ywów badanych w latach 1999 i 2000 (przed nape³-
nianiem zbiornika Sosnówka) przedstawiono w tabeli. 

Tabela. I. 2.38. Ocena jako�ci wód rzeki Podgórnej i jej dop³ywów: Myji, Czerwienia i Kaczej w 1999 i 2000 r. 
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Wody Czerwonki badane powy¿ej uj�cia do zbior-
nika Sosnówka (dop³ywaj¹ce na teren zbiornika) od-
powiada³y III klasie czysto�ci z powodu okresowo re-
jestrowanego lekko kwa�nego odczynu przekraczaj¹-
cego dopuszczalne warto�ci. Odczyn wody waha³ siê
od pH 6,2 do 7,2. Stan sanitarny wody wykazywa³ II
klasê z uwagi na zwiêkszon¹ ilo�æ bakterii coli typu
ka³owego. Pozosta³e badane wska�niki fizyko-che-
miczne odpowiada³y I klasie. Wody Czerwonki �
miêkkie, charakteryzowa³y siê ma³ym stopniem mine-
ralizacji (substancje rozpuszczone max. 106 mg/l),
ma³¹ zasadowo�ci¹ (maksymalnie 18 mg CaCO3/l)
i pojemno�ci¹ buforow¹, co powodowa³o ich �redni¹
odporno�æ na zakwaszenie. W poprzednim roku wody
Czerwonki odpowiada³y II klasie z uwagi na nie-
znacznie podwy¿szone stê¿enia fenoli lotnych oraz
zwiêkszony wska�nik saprowo�ci sestonu. Pozosta³e
badane parametry fizyko-chemiczne i bakteriologicz-
ne utrzymywa³y siê w I klasie. Odczyn wody by³ obo-
jêtny i waha³ siê od 7,0 do 7,2, 

Wody So�niaka badane powy¿ej uj�cia do zbiorni-
ka Sosnówka wykazywa³y III klasê czysto�ci z powo-
du znacznego zanieczyszczenia bakteriami coli typu
ka³owego. Wska�niki BZT5 i fenoli lotnych odpowia-
da³y II klasie, a pozosta³e badane wska�niki fizyko-
-chemiczne � I klasie. Wody So�niaka � bardzo miêk-
kie, charakteryzowa³y siê ma³ym stopniem minerali-

zacji (substancje rozpuszczone 118 mg/l) i nisk¹ zasa-
dowo�ci¹ (21 mg CaCO3/l), lecz wy¿sz¹ ni¿ wody rze-
ki Podgórnej. W 1999 r. wody So�niaka nie odpowia-
da³y normom z uwagi na du¿e zanieczyszczenie bak-
teriami coli typu ka³owego. Stê¿enie fosforanów
utrzymywa³o siê w II klasie, a pozosta³e badane para-
metry fizyko-chemiczne � w I klasie. Odczyn wody
by³ prawie obojêtny i waha³ siê od 7,1 do 7,3.

Szczegó³ow¹ ocenê jako�ci wód Czerwonki i So-
�niaka badanych w latach 1999 i 2000 (przed nape³-
nianiem zbiornika) przedstawiono w tabeli.

Podsumowanie
Badania jako�ci wód rzeki Podgórnej prowadzone

w 2000 r. powy¿ej kana³u przerzutowego do zbiornika
Sosnówka wykaza³y zanieczyszczenie bakteriami coli
typu ka³owego na poziomie III klasy czysto�ci. Stwier-
dzono negatywny wp³yw na wody Podgórnej: zanie-
czyszczonych wód Czerwienia, których stan sanitarny
nie odpowiada³ normom i Kaczej, której wody odpo-
wiada³y III klasie czysto�ci. 
W celu poprawy stanu czysto�ci wód nale¿y uporz¹dko-
waæ gospodarkê �ciekow¹ w miejscowo�ciach Przesie-
ka, Podgórzyn i Borowice, tzn. dokoñczyæ budowê sieci
kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami w Przesiece i Podgó-
rzynie, odprowadziæ �cieki do niedoci¹¿onej mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni w Marczycach oraz do-

Tabela. I. 2.39. Ocena jako�ci poto-
ków Czerwonka i So�niak
badanych w 1999 i 2000
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koñczyæ kanalizacjê miejscowo�ci Borowice, gdzie
równie¿ eksploatowana oczyszczalnia jest niedoci¹¿ona.

Badania jako�ci wód prowadzone w 2000 r. wyka-
za³y zwiêkszone zanieczyszczenie bakteriami coli typu
ka³owego wód Czerwonki oraz znaczne zanieczyszcze-
nie bakteriologiczne wód So�niaka. 

W celu poprawy stanu czysto�ci wód nale¿y uporz¹d-
kowaæ gospodarkê �ciekow¹ w miejscowo�ci Sosnów-
ka tzn. dokoñczyæ budowê sieci kanalizacyjnej wraz
z przy³¹czami i odprowadziæ �cieki do oczyszczalni
w Marczycach. Nale¿y tak¿e uporz¹dkowaæ gospodar-
kê �ciekow¹ na terenie zlewni Czerwonki. 

Przeprowadzane badania stanu czysto�ci powierz-
chniowych wód p³yn¹cych wskazuj¹ na przewagê wód
pozaklasowych, spowodowan¹ przedostawaniem siê
do �rodowiska wodnego zanieczyszczeñ pochodz¹-
cych ze �róde³ punktowych, rozproszonych i obszaro-
wych. Obserwowany jest jednak spadek udzia³u wód
nie odpowiadaj¹cych normom na korzy�æ wód w³a�ci-
wych III klasie czysto�ci, zw³aszcza na podstawie kry-
terium fizyko-chemicznego. Pozytywnym zjawiskiem
jest zauwa¿alne w wielu przypadkach obni¿anie siê
stê¿eñ badanych parametrów zanieczyszczeñ, czêsto
jednak jeszcze w stopniu nie maj¹cym wp³ywu na
zmianê klasyfikacji rzek. Jest to wynikiem m.in.
modernizacji istniej¹cych oraz oddania do eksploatacji
nowych obiektów z zakresu gospodarki �ciekowej,
które w znacz¹cy sposób ograniczy³y dop³yw �cieków
nie oczyszczonych oraz zmniejszy³y ³adunek
odprowadzanych zanieczyszczeñ.

Wiele oczyszczalni poddanych zosta³o rozbudowie
i modernizacji np. w: O³awie, Ziêbicach, Kudowie
Zdroju, Strzegomiu, Henrykowie, Sieniawce, Bogaty-
ni, G³ogowie, Jaworze, Z³otoryi i Przemkowie. Znacz-
na czê�æ inwestycji jest w trakcie realizacji. W chwili
obecnej trwa np. budowa oczyszczalni �cieków w:
Bardzie, Bystrzycy K³odzkiej, Chwaliszowie (ochrona
zlewni zbiornika �Dobromierz�), Dzieæmorowicach
oraz kolejne etapy budowy oczyszczalni w Zawiszo-
wie i Boguszowie-Gorcach. Trwa równie¿ moderniza-
cja oczyszczalni �cieków w Miliczu, rozbudowa
oczyszczalni w Boles³awcu oraz modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni w Bielawie, Cierniach, Dzier¿onio-
wie, Lubinie i Polkowicach. 

Nie sposób nie wspomnieæ o konieczno�ci odbudo-
wy oczyszczalni �cieków zniszczonych podczas powo-
dzi w 1997 i 1998 roku. Czê�æ tych oczyszczalni zosta-
³a odbudowana jeszcze w roku zniszczenia, inne w nie-
co pó�niejszym terminie np. w �w. Katarzynie (1998
r.), K³odzku (1999 r.) i w �cinawie (1998 r.). W Pola-
nicy Zdroju modernizacja i odbudowa popowodziowa
trwa do chwili obecnej. W wielu przypadkach powód�
przerwa³a wcze�niej podjête inwestycje. 

Oprócz sprawnego funkcjonowania oczyszczalni
równie wa¿n¹ spraw¹ jest kanalizowanie miast i wsi
oraz modernizacja i rozbudowa istniej¹cych systemów
kanalizacyjnych. Wiele oczyszczalni �cieków jest nie-
doci¹¿onych (np. oczyszczalnia w: Kamiennej Górze,
Lwówku, Lubawce, Le�nej, Gryfowie �l¹skim, Jugo-
wicach, Pieszycach, Pi³awie Górnej, Strzegomiu, ¯a-
rowie, Goliñsku, L¹dku Zdroju, Ziêbicach). 

Przyk³adem mo¿e byæ: budowa kolektora ��lêza�
i w³¹czenie �cieków z po³udniowo-zachodniej czê�ci

miasta do systemu kanalizacji m. Wroc³awia i ich prze-
rzut na oczyszczalniê �cieków w Janówku; w³¹czenie
do kanalizacji miejskiej �cieków pochodz¹cych z osie-
dli prawobrze¿nej czê�ci Wroc³awia z jednoczesnym
zaprzestaniem eksploatacji pól irygowanych w Do-
brzykowicach; przeprowadzenie kolektora z Dusznik
Zdroju i Szczytnej do Polanicy Zdroju, kanalizowanie
�w. Katarzyny, Boles³awca i pobliskich miejscowo�ci,
Kowar, Piechowic, Gryfowa, Mirska, Su³owa, Z³otego
Stoku, Jaworzyny �l¹skiej, niektórych dzielnic Wa³-
brzycha oraz przebudowa w Niemczy sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej na rozdzielcz¹. 

Jeszcze innym rodzajem inwestycji jest przeprowa-
dzenie w 1996 r. kolektora �ciekowego (tzw. �opaski�)
przerzucaj¹cego �cieki z oczyszczalni w Jugowicach
do rzeki Bystrzycy poza zbiornik Lubachów celem
ochrony jego wód przeznaczonych m. in. do zaopatrze-
nia ludno�ci. 

Realizacja nowych inwestycji i kontynuacja istnie-
j¹cych niejednokrotnie wymagaj¹ finansowania z ró¿-
nych funduszy. Podstawowe �ród³a finansowania to:
kredyt bankowy, bud¿et pañstwa, po¿yczki i dotacje
z NFO�iGW, po¿yczki i dotacje z WFO�iGW, fundu-
sze powiatowe i gminne oraz �rodki pomocowe
(np. PHARE, ISPA). 

Poni¿ej przedstawiono nak³ady poniesione na
przyk³adowe inwestycje dotycz¹ce gospodarki �cieko-
wej i �ród³a ich finansowania: 
§ modernizacja i rozbudowa oczyszczalni �cieków
w G³ogowie � do wrze�nia 2000 r. poniesiono na-
k³ady na budowê oczyszczalni �cieków i systemu
zbiornika retencyjnego w wysoko�ci 46 335 000 z³.
�ród³a finansowania: kredyt bankowy, po¿yczki
z WFO�iGW, dotacje z WFO�iGW, po¿yczka
z NFO�iGW, bud¿et pañstwa; 
§ modernizacja oczyszczalni �cieków w Jaworze �
wstêpny etap modernizacji zakoñczono na prze³o-
mie maja/czerwca 2000 r. Suma poniesionych na-
k³adów inwestycyjnych wynosi³a 12 094,61 z³; 
§ budowa oczyszczalni �cieków w �cinawce Dol-
nej � do sierpnia 2000 r. poniesiono nak³ady w wy-
soko�ci 27 720 043,92 z³. Oczyszczalnia finanso-
wana by³a m. in. z: bud¿etu pañstwa i wojewody,
�rodków PHARE, dotacji WFO�iGW, a tak¿e
przez Urzêdy Miast i Gmin: Nowa Ruda i Radków
oraz Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej;
§ oczyszczalnia w Wiñsku � 3 492 000 z³;
§ oczyszczalnia w Ole�nicy � 12 000 000 z³;
§ oczyszczalnia w Trzebnicy � 9 840 000 z³ oraz
kolektor odprowadzaj¹cy � 2 400 000 z³.

2.5. INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE W ZAKRESIE OCHRONY WÓD



Tabela I. 2.40. Oczyszczalnie �cieków oddane do eksploatacji w latach 1996-2000 na terenie województwa dolno�l¹skiego (przyk³ady)
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Z przeprowadzonymi inwestycjami z zakresu go-
spodarki �ciekowej, które w znacz¹cy sposób ograni-
czy³y ilo�æ i ³adunek zanieczyszczeñ w �ciekach od-
prowadzanych do rzek, mia³y czêsto zwi¹zek zmiany
jako�ci wód stwierdzone w przekrojach pomiarowych.

Rzeka Odra
Na rzece Odrze w przekroju poni¿ej Dobrzejowic

(km 410,0) zanotowano obni¿anie siê warto�ci stê¿eñ
azotu azotynowego, fosforu ogólnego, BZT5 i zawie-
siny ogólnej. Mia³a na to wp³yw: 
§ modernizacja oczyszczalni mechaniczno-biolo-
gicznej z podwy¿szonym usuwaniem zwi¹zków
biogennych w G³ogowie; 
§ uruchomienie w sierpniu 1999 r. na Wydziale
Pieców Anodowych KGHM �Polska Mied�� S.A.
o/ HM �G³ogów I� obiegu zamkniêtego ch³odzenia
anod spowodowa³o zmniejszenie ilo�ci odprowa-
dzanych �cieków; 
§ sukcesywne zamykanie obiegów wody przemy-
s³owej z jednoczesnym opomiarowaniem jej pobo-
ru oraz ponowne wykorzystanie �cieków oczysz-
czonych do celów ch³odniczych wp³ynê³o na
zmniejszenie ilo�ci ujmowanej wody i ilo�ci od-
prowadzanych do Odry �cieków; 
§ wybudowanie przez KGHM �Polska Mied��
S.A. o/Zak³ad Hydrotechniczny w Rudnej oczysz-
czalni wód nadosadowych ze zbiornika odpadów
poflotacyjnych �¯elazny Most� celem redukcji za-
wiesiny i metali ciê¿kich (listopad 2000 r.); 

§ oddanie w grudniu 2000 r. do eksploatacji insta-
lacji elektroimpulsowej usuwania arsenu ze �cie-
ków kwa�nych. 

Zlewnia rz. Nysy K³odzkiej
Obni¿anie siê stê¿eñ zanieczyszczeñ zaobserwo-

wano w przekroju uj�ciowym rzeki �cinawki do Nysy
K³odzkiej. Wi¹¿e siê to z oddaniem w czerwcu 2000 r.
w �cinawce Dolnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni �cieków z podwy¿szonym usuwaniem
zwi¹zków biogennych. Pozwoli³o to na zlikwidowa-
nie przeci¹¿onych i przestarza³ych oczyszczalni we
W³odowicach i w Nowej Rudzie-S³upcu, które wcze-
�niej odprowadza³y �cieki do dop³ywów �cinawki. Ze
wzglêdu na krótki okres funkcjonowania nowej
oczyszczalni wiêcej na temat trendu zmian jako�ci
wód bêdzie mo¿na powiedzieæ w nastêpnych latach. 

Pozytywne zmiany w stanie czysto�ci wód stwier-
dzono w 2000 r. we wszystkich przekrojach Bystrzy-
cy Dusznickiej po przeprowadzeniu kolektorów �cie-
kowych z Dusznik Zdroju i Szczytnej do oczyszczalni
w Polanicy Zdroju, która jest w trakcie modernizacji.
W zwi¹zku z przeprowadzon¹ inwestycj¹ mo¿na by³o
zlikwidowaæ star¹, nie spe³niaj¹c¹ swojej funkcji,
oczyszczalniê w Dusznikach Zdroju. 

Zlewnia rz. O³awy
Badania stanu czysto�ci O³awy w przekroju powy-

¿ej Wi¹zowa (km 52,0) wskazuj¹ na spadek stê¿eñ za-
nieczyszczeñ. Jest to wynik uruchomienia w 1996 r.
w Górcu oczyszczalni �cieków dla m. Strzelin i skiero-

Wykres I.2.15. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników rzeki �cinawki w przekroju uj�ciowym (km 0,5)
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Wykres I. 2.14. Zmiany stê¿eñ wybranych wska�ników w wodach rzeki Odry w przekroju poni¿ej Dobrzejowic
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wania oczyszczonych �cieków poza zlewniê O³awy do
rzeki Ma³ej �lêzy. 

Zlewnia rz. �lêzy
Na poprawê stanu czysto�ci wód rzeki �lêzy z³o¿y-

³a siê zarówno likwidacja uci¹¿liwych zrzutów �cie-
ków (z Cukrowni �Klecina� w 1996 r. oraz z Ma�lic)
jak i budowa kolektora ��lêza� odprowadzaj¹cego
�cieki z p³d-zach czê�ci miasta poprzez system kanali-
zacji Wroc³awia na WO� w Janówku. Trwa równie¿
nadal porz¹dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej

w �rodkowej i górnej czê�ci zlewni � �cieki z Cukrow-
ni �£agiewniki� w³¹czone zosta³y do oczyszczalni
miejskiej, uruchomiono oczyszczalnie w Kobierzy-
cach, ¯órawinie i Niemczy. 

Pomimo, ¿e w klasyfikacji ogólnej rzeka
w dalszym ci¹gu nie odpowiada dopuszczalnym nor-
mom, to warto�ci poszczególnych wska�ników zanie-
czyszczeñ zosta³y wielokrotnie zredukowane, w przy-
padku BZT5 nawet do poziomu I klasy czysto�ci. 

Wykres I.2.17. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników rzeki O³awy w przekroju powy¿ej Wi¹zowa 
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Wykres I.2.16. Przebieg zmian BZT5 w poszczególnych przekrojach rzeki Bystrzycy Dusznickiej

Wykres I.2.18. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników w przekroju uj�ciowym rzeki �lêzy



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Zlewnia rz. Bystrzycy
W 2000 r., podobnie jak w 1999 r. utrzymywa³ siê

pozytywny trend zmian w jako�ci wody w rzece
Bystrzycy w przekroju zlokalizowanym poni¿ej �wid-
nicy (km 60,0) zwi¹zany z oddaniem do eksploatacji
w 1998 r. czê�ci biologicznej oczyszczalni �cieków
w Zawiszowie ko³o �widnicy. Poprawa ta dotyczy³a m.
in. obni¿ania siê stê¿eñ zwi¹zków organicznych i nie-
których biogenów np. fosforu ogólnego, aczkolwiek
w zakresie zwi¹zków biogennych rzeka ma w tym prze-
kroju w dalszym ci¹gu charakter pozaklasowy.

W 1996 r. przeprowadzona zosta³a modernizacja
oczyszczalni �cieków w Strzegomiu, która odprowa-
dza �cieki do Strzegomki. Po oddaniu tej inwestycji
jako�æ wody w rzece uleg³a poprawie w wielu para-
metrach.

Zlewnia rz. Widawy
Dalszej poprawy w stanie czysto�ci rzeki mo¿na

spodziewaæ siê na Widawie poni¿ej m. Bierutów
(km 49,5) po oddaniu do eksploatacji w 2000 r. w Bie-
rutowiewysokosprawnej komunalnej oczyszczalni
�cieków  z usuwaniem zwi¹zków biogennych. Zaobser-
wowana w ostatnim roku tendencja wymaga równie¿
potwierdzenia dalszymi badaniami monitoringowymi.

Zlewnia rz. Kaczawy
W 1997 r. Huta Miedzi �Legnica� zakoñczy³a bu-

dowê zbiornika sedymentacyjnego nr 4 w zlewni
potoku Bia³ynia, dop³ywu Czarnej Wody. Zbiornik ten
jest elementem tzw. wielkiego obiegu wody, systemu
zawrotu zanieczyszczonych wód opadowych w strefie
ochronnej zak³adu i zamkniêcia obiegów wody
przemys³owej. Ponadto zbiornik ten przyjmuje czê�æ
oczyszczonych �cieków do ponownego wykorzysta-
nia na terenie zak³adu do celów przemys³owych. 

W 1998 r. wybudowano zbiornik sedymentacyjny
nr 2 w zlewni rzeki Kaczawy. Zamkniêcie obiegu
spowodowa³o zmniejszenie poboru wody z rzeki Ka-
czawy, a tym samym zmniejszenie ilo�ci odprowadza-
nych �cieków, co z kolei wp³ynê³o na poprawê jako�ci
wód. Wp³yw tej inwestycji widoczny jest na rzece
Kaczawie w przekroju kontrolno-pomiarowym
w km 20,6, gdzie obserwuje siê obni¿enie warto�ci
azotu azotynowego i poprawê stanu sanitarnego oraz
na Czarnej Wodzie, w przekroju uj�ciowym do Kacza-
wy, gdzie nast¹pi³o obni¿enie warto�ci zanieczysz-
czeñ specyficznych (tj. ¿elaza i cynku) oraz poprawa
stanu sanitarnego. 

Wykres I.2.19. Przebieg zmian wybranych wska�ników rzeki Bystrzycy w przekroju poni¿ej �widnicy 

Wykres I.2.20. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników rzeki Strzegomki w przekroju poni¿ej Strzegomia 
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W latach 1996-2000 na rzece Skora, dop³yw Czar-
nej Wody, zaobserwowano systematyczny spadek
warto�ci BZT5 i fosforu ogólnego oraz poprawê stanu
sanitarnego rzeki. Wp³yw na poprawê jako�ci wód
rzeki Skory mia³a m. in. oddana do eksploatacji

w 1996 r. komunalna oczyszczalnia �cieków dla
m. Chojnów w Goliszowie oraz przyst¹pienie we
wrze�niu 1999 r. przez Przedsiêbiorstwo Utylizacji
Odpadów Zwierzêcych �Profet� Sp. z o.o. w Osetnicy
do modernizacji zak³adowej oczyszczalni �cieków. 

Wykres I. 2.22. Zmiany stê¿eñ wybranych wska�ników
w wodach rzeki Kaczawy w przekroju m. Pi¹tnica

Wykres I. 2.23. Zmiany stê¿eñ
wybranych wska�ników
w przekroju uj�ciowym
Czarnej Wody do Kaczawy

Wykres I. 2.21. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników w rzece Widawie w przekroju poni¿ej Bierutowa

Wykres I. 2.24. Zmiany stê¿eñ wybranych wska�ników zanieczyszczeñ w wodach rzeki Skory w przekroju most
Chojnów-Tomaszów Boles³awiecki (km 12,2)
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Zlewnia rz. Baryczy
Trwa porz¹dkowanie gospodarki wodno-�cieko-

wej w zlewni Baryczy. Oprócz funkcjonuj¹cych
dotychczas oczyszczalni w Miliczu i ¯migrodzie, do
eksploatacji oddane zosta³y ostatnio oczyszczalnie
w Trzebnicy, Su³owie i Wiñsku. Z analizy stê¿eñ
wska�ników zanieczyszczenia na Baryczy w przekro-
ju poni¿ej ¯migrodu i uj�cia S¹siecznicy (km 48,5)
wynika, ¿e stan czysto�ci tej rzeki powoli, ale syste-
matycznie poprawia siê. 

Zlewnia rz. Bóbr
W ostatnich latach wybudowano w zlewni Bobru

szereg wysoko sprawnych mechaniczno-biologicz-
nych oczyszczalni z podwy¿szonym stopniem usuwa-
nia biogenów i eksploatacja tych oczyszczalni
(w szczególno�ci w Kamiennej Górze, Kowarach, Pie-
chowicach, we Lwówku i Boles³awcu) wp³ynê³a na
znaczn¹ poprawê stanu czysto�ci wód Bobru i jego
dop³ywów. Pozytywne zmiany stanu czysto�ci Bobru
by³y równie¿ wynikiem dzia³añ podejmowanych
w przemy�le np. w Zak³adach Chemicznych �Wizów�
gdzie ograniczono o 97% (w stosunku do 1989 r.) ilo�æ
odprowadzanych �cieków oraz ³adunków zanieczysz-
czeñ (np. fosforanów o 99,8%). Na wykresach przed-
stawiono obni¿enie stê¿eñ wybranych wska�ników za-
nieczyszczeñ (BZT5, azot azotynowy, fosfor ogólny)
obserwowane w wodach rzeki Bóbr od 1992 r. 

Najwiêksze obni¿enie wska�ników zanieczysz-
czeñ w wodach Bobru zarejestrowano w przekroju po-
ni¿ej Boles³awca (km 136,6) poni¿ej zrzutu �cieków
z oczyszczalni komunalnej w Boles³awcu. Tak znacz-
ny efekt ekologiczny uzyskano przede wszystkim
dziêki realizacji nastêpuj¹cych inwestycji: w roku
1993 oddano do eksploatacji mechaniczn¹ czê�æ
oczyszczalni komunalnej w Boles³awcu i wy³¹czono
z eksploatacji pola irygowane; w roku 1994 oddano do
eksploatacji biologiczn¹ czê�æ oczyszczalni w Bole-
s³awcu; na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych skanali-
zowano miasto Boles³awiec, w okresie ostatnich kilku
lat wybudowano kanalizacjê sanitarn¹ w 8 miejsco-
wo�ciach po³o¿onych w pobli¿u Boles³awca i dopro-
wadzano �cieki do oczyszczalni w mie�cie; w roku

1996 oddano do eksploatacji mechaniczno-biologicz-
n¹ oczyszczalnie we Lwówku. Obecnie realizowana
jest rozbudowa oczyszczalni w Boles³awcu: czê�ci
technologicznej i osadowej. W nastêpnych latach pla-
nuje siê pod³¹czenie nastêpnych miejscowo�ci oraz
rozbudowê kanalizacji w mie�cie Boles³awiec. Nato-
miast Lwówek zosta³ skanalizowany czê�ciowo i do-
koñczenie kanalizacji miasta zwiêkszy jeszcze obser-
wowane efekty ekologiczne. 

Zlewnia rz. Nysy £u¿yckiej
W ostatnich latach zrealizowano tak¿e szereg in-

westycji w zlewni rzeki Nysy £u¿yckiej zarówno po
stronie Czeskiej, Niemieckiej i Polskiej, które spowo-
dowa³y pozytywne choæ niewystarczaj¹ce jeszcze
zmiany jako�ci wód. Nysa £u¿ycka wp³ywaj¹ca do
Polski z terenu Czech ju¿ w tzw. trójpunkcie granicz-
nym wykazywa³a znaczne zanieczyszczenie zwi¹zka-
mi azotowymi, fosforowymi i organicznymi ³atwo
rozk³adaj¹cymi siê oraz charakteryzowa³a siê z³ym
stanem sanitarnym. W ostatnim dziesiêcioleciu jej sto-
pieñ zanieczyszczenia uleg³ znacznemu obni¿eniu po
wybudowaniu oczyszczalni dla Liberca. Nale¿y rów-
nie¿ podkre�liæ szerokie inwestycje prowadzone po
stronie Polskiej na terenie Kopalni Wêgla Brunatnego
�Turów� � realizowana jest modernizacja i rozbudowa
systemu odwadniania wyrobiska i przedpola w celu
zmniejszenia erozji skarp i poziomów roboczych
i obni¿enia ilo�ci zawiesiny mineralnej odprowadza-
nej do rzek. W ostatnim okresie wybudowano dwie
mechaniczno-chemiczne oczyszczalnie wód kopalnia-
nych pochodz¹cych z odwodnienia pola I i II Odkryw-
ki �Turów�. W ubieg³ym roku przeprowadzono mo-
dernizacjê oczyszczalni �cieków w Sieniawce (tak¿e
dla potrzeb Porajowa, Kopaczowa i przej�cia granicz-
nego) o przepustowo�ci 487 m3/d. Zakoñczono I etap
modernizacji oczyszczalni w Bogatyni, polegaj¹cy na
rozbudowie do przepustowo�ci 8000 m3/d i wprowa-
dzeniu trzeciego stopnia oczyszczania. Na ni¿ej
przedstawionych wykresach przedstawiono obni¿enie
stê¿eñ charakterystycznych wska�ników zanieczysz-
czeñ obserwowane w wodach rzeki Nysy £u¿yckiej
od 1992 roku. 

Wykres I. 2.25. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników zanieczyszczenia rzeki Baryczy w przekroju
poni¿ej ¯migrodu i uj�cia S¹siecznicy
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Wykres I. 2.26. Przebieg zmian stê¿eñ wybranych wska�ników zanieczyszczenia w wodach rzeki Bóbr (warto�ci
mediany z percentyli 90% z 15 przekrojów pomiarowych)

Wykres I. 2.27. Przebieg zmian wybranych wska�ników zanieczyszczeñ (percentyli 90%) w wodach rzeki Bóbr
w przekroju poni¿ej Boles³awca

Wykres I. 2.28. Przebieg zmian wybranych wska�ników zanieczyszczeñ w wodach rzeki Nysy £u¿yckiej (warto�ci
mediany z percentyli 90% z 6 przekrojów pomiarowych)
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2.6. OCENA JAKO�CI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DOLNEGO �L¥SKA

W 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego
objêto badaniami monitoringowymi 1731,7 km rzek
w 205 punktach pomiarowo-kontrolnych. Pozwoli³o
to na ocenê wiêkszo�ci g³ównych rzek województwa
i ich klasyfikacjê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi. Za podstawê do oceny pos³u¿y³a metoda bezpo-
�rednia, polegaj¹ca na porównaniu ka¿dego parametru
z jego wielko�ci¹ dopuszczaln¹ w danej klasie i obli-
czeniu procentu wyników, które nie przekraczaj¹ nor-
my w ka¿dej z klas czysto�ci. Wynikiem oceny jest ta
klasa, w której mie�ci siê 90% pomierzonych warto-
�ci. Klasyfikacjê przeprowadzono w zakresie parame-
trów fizyko-chemicznych, stanu sanitarnego, oraz
ogólnie, uwzglêdniaj¹c obie poprzednie grupy.

Jednocze�nie, celem kontynuowania oceny rzeczy-
wistych zmian, jakie zachodzi³y w stanie czysto�ci
rzek w ostatnim dziesiêcioleciu, przeanalizowano
zmiany wybranych parametrów decyduj¹cych o stanie
czysto�ci, tj. BZT5, azotu azotynowego i fosforu ogól-
nego, oraz czwartego parametru charakterystycznego
dla danej rzeki. Jako warto�æ porównawcz¹ przyjêto
percentyl 90% z rocznego zbioru pomierzonych wyni-
ków, odpowiadaj¹cy klasyfikacji z oceny bezpo�red-
niej, a jednocze�nie ukazuj¹cy rzeczywist¹ warto�æ
parametru. 

Na podstawie analizy ca³kowitego odp³ywu wód
z obszaru Polski, rok 2000 nale¿y zaliczyæ do lat z po-
granicza przeciêtnych i mokrych, poniewa¿ zajmuje
on 38 miejsce w ci¹gu rozdzielczym 1951-2000. 

Odp³yw ca³kowity z dorzecza Odry by³ ni¿szy od
warto�ci �rednich z wielolecia, a jedynie w kwietniu
by³ bliski normy. W styczniu stany wody w rzekach
by³y niski i �rednie, w lutym i marcu intensywne opa-
dy i topnienie pokrywy �nie¿nej spowodowa³o wzrost
do strefy przep³ywów wysokich. Od maja do czerwca

stwierdzono przep³ywy ni¿sze od przeciêtnych. W lip-
cu wzros³y przep³ywy do strefy wód wysokich, nato-
miast od sierpnia do pa�dziernika przep³ywy uk³ada³y
siê w strefie warto�ci �rednich, a koñcowe miesi¹ce
charakteryzowa³y siê niskimi przep³ywami. 

Badania stanu zanieczyszczenia rzek, kontrolowa-
nych w programie monitoringu krajowego, wykonano
we wszystkich okresach charakterystycznych, co za-
pewni³o uzyskanie pe³nego obrazu jako�ci wód w ka¿-
dym z kontrolowanych przekrojów monitoringu pod-
stawowego

Ogóln¹ klasyfikacjê rzek województwa dolno�l¹-
skiego (bez przekrojów uj�ciowych dop³ywów bada-
nych w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym)
z uwzglêdnieniem udzia³u procentowego poszczegól-
nych klas czysto�ci przedstawiono w tabeli. 

Z przedstawionej oceny ogólnej wynika, w dal-
szym ci¹gu blisko 90% d³ugo�ci badanych rzek nie
odpowiada normom, a ich udzia³ w ca³kowitej d³ugo-
�ci rzek dolno�l¹skich nieznacznie zmniejszy³ siê.
W poszczególnych grupach udzia³ ten jest zmienny
i przedstawia siê nastêpuj¹co: 
§ na podstawie badañ fizyko-chemicznych stwier-
dzono 1,3% rzek maj¹cych I klasê czysto�ci (�ró-
d³owy odcinek Nysy K³odzkiej). W klasie II znaj-
dowa³o siê blisko 7% d³ugo�ci badanych rzek,
w klasie III blisko 30%, lecz w porównaniu z ro-
kiem 1999 nast¹pi³ wzrost udzia³u tej klasy o pra-
wie 10%. Pozosta³¹ czê�æ, tj. nieco ponad 60%,
stanowi³y wody pozaklasowe. 
§ uwzglêdniaj¹c kryterium bakteriologiczne, tylko
0,4% wód odpowiada³o I klasie czysto�ci. Do kla-
sy II zakwalifikowano 0,5% d³ugo�ci rzek, do kla-
sy III � 13,4%. W porównaniu do 1999 r. nast¹pi³
nieznaczny wzrost udzia³u wód klasy III. Resztê,
tj. ponad 85% stanowi³y wody nie odpowiadaj¹ce
normom. 
W�ród parametrów, które decydowa³y o tak nega-

tywnej klasyfikacji wiêkszo�ci rzek, znajduj¹ siê azot
azotynowy i fosfor ogólny, dla Odry równie¿ prze-
wodnictwo, wskazuj¹ce na zasolenie rzeki. Na z³y
stan sanitarny rzek wp³ynê³a warto�æ miana coli, prze-
kraczaj¹ca w wiêkszo�ci punktów pomiarowo-kon-
trolnych dopuszczalne normy. 

W porównaniu do roku poprzedniego obserwuje
siê powolny choæ zauwa¿alny spadek udzia³u wód nie
odpowiadaj¹cych normom na rzecz III klasy czysto-
�ci. Zarówno w klasyfikacji wg kryterium fizyko-che-
micznego jak i kryterium sanitarnego zwiêkszy³ siê
udzia³ III klasy czysto�ci. Udzia³y klas I i II wahaj¹ siê
nieznacznie i pozostaj¹ na zbli¿onym do poprzednich
lat poziomie.

Rozk³ad warto�ci percentyla 90% w poszczegól-
nych przekrojach pomiarowo-kontrolnych dla czte-
rech podstawowych wska�ników zanieczyszczenia:
BZT5, azotu azotynowego, azotu azotanowego i fosfo-
ru ogólnego przedstawiono na rysunkach. 

Tabela I.2.41. Statystyczna ocena przep³ywów
w wybranych rzekach województwa
dolno�l¹skiego
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Tabela I.2.42. Udzia³ klas czysto�ci w d³ugo�ci rzek  w 2000 r.

Wykres I.2.29. Udzia³ wód rzecznych zaliczonych do danej klasy czysto�ci w % d³ugo�ci kontrolowanych odcin-
ków � kryterium fizyko-chemiczne i sanitarne

Udzia³ klas czystoœci w km d³ugoœci rzek na podstawie:
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Rysunek I.2.18. Rozk³ad stê¿enia azotu azotynowego [mg N-NO2/l] w badanych przekrojach pomiarowo-
-kontrolnych rzek województwa dolno�l¹skiego
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Oznaczenia:

Wartoœæ percentyla 90%
w przekroju pomiarowo-kontrolnym

<5,0
5,0-7,0
7,0-15,0
15,0-30,0
>30,0

Rysunek I.2.19. Rozk³ad stê¿enia azotu azotanowego [mg N-NO3/l] w badanych przekrojach pomiarowo-
-kontrolnych rzek województwa dolno�l¹skiego

Rysunek I.2.20. Rozk³ad stê¿enia fosforu ogólnego [mg P/l] w badanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych
rzek województwa dolno�l¹skiego

Oznaczenia:

Wartoœæ percentyla 90%
w przekroju pomiarowo-kontrolnym

<0,10
0,1-0,25
0,25-0,4
0,4-1,0
>1,0
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Wykres I.2.30. Trendy zmian w stanie czysto�ci rzek województwa dolno�l¹skiego

5 2 2

Jak ju¿ wcze�niej wspomniano, metoda bezpo�red-
nia oceny stanu czysto�ci rzek pozwala jedynie na
okre�lenie dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego
klasy czysto�ci, bez wskazania wielko�ci charaktery-
zowanego parametru. Dlatego te¿, dla 12 g³ównych
rzek województwa sporz¹dzono wykresy zmian stê-
¿eñ wzd³u¿ biegu rzeki charakterystycznych parame-
trów, okre�lonych jako percentyl 90% z wyników
rocznych. Warto�ci te porównano do 1994 r.  z uwagi
na najwiêksz¹ liczbê przeprowadzonych w tym roku
pomiarów i do roku 1999, aby wykazaæ przemiany za-
chodz¹ce w ci¹gu ostatniego roku. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e warto�æ percentyla 90% jest jednym z parametrów
ocenianym w ramach monitoringu sieci EUROWA-
TERNET � systemie informacji i monitoringu prowa-
dzonego w celu zbierania i dostarczenia Europejskiej
Agencji �rodowiska informacji o stanie zasobów wód
�ródl¹dowych w Europie, ich jako�ci, ilo�ci oraz za-
le¿no�ci od czynników antropogenicznych. 

Kontynuowana by³a równie¿ analiza tendencji
zmian w stanie czysto�ci rzek poprzez ocenê rozk³adu
mediany z percentyli 90% obliczonej dla przekrojów
pomiarowo-kontrolnych monitoringu krajowego dla
tych samych co roku poprzednim wska�ników zanie-
czyszczeñ. Wykresy te pozwalaj¹ na uchwycenie
zmian, jakie zachodzi³y w stanie czysto�ci rzek w la-
tach 1994-2000 i sformu³owanie wniosków: 
§ w przewa¿aj¹cej ilo�ci punktów pomiarowo-kon-
trolnych obserwuje siê pozytywny spadek stê¿eñ za-
nieczyszczeñ, jaki wystêpowa³ w kolejnych latach, 
§ zwiêkszy³ siê udzia³ odcinków rzek osi¹gaj¹cych
III klasê czysto�ci, przy jednoczesnym obni¿eniu
udzia³u odcinków nie odpowiadaj¹cych normom.
Dotyczy to wielu rzek, m in. Nysy K³odzkiej, O³a-
wy, Baryczy, Bystrzycy Dusznickiej  i � na sporym
odcinku � Odry, zw³aszcza dla kryterium fizyko-
-chemicznego,
§ korzystnie kszta³tuje siê warto�æ BZT5 w wiêkszo-
�ci rzek, co �wiadczy równie¿ o coraz sprawniejszej
pracy istniej¹cych i nowych oczyszczalni �cieków.
Spektakularnym przyk³adem jest przekrój uj�ciowy
rzeki �lêzy, gdzie warto�æ BZT5 osi¹gnê³a przedzia³
I klasy czysto�ci. Jednak¿e w dalszym ci¹gu na nie-
których rzekach, m in. Pi³awie, Pe³cznicy i rzekach

LGOM-u utrzymuj¹ siê wysokie warto�ci tego para-
metru, co zwi¹zane jest z niedostatecznym oczysz-
czaniem �cieków, a na obszarze LGOM dodatkowo
z faktem, ¿e spore ³adunki zanieczyszczeñ odprowa-
dzane s¹ do cieków o ma³ym przep³ywie, 
§ dla wiêkszo�ci badanych rzek zauwa¿alne s¹ wy-
sokie stê¿enia manganu (III klasa, czasami warto-
�ci pozaklasowe), nawet w tych przekrojach, gdzie
pozosta³e parametry fizyko-chemiczne mieszcz¹
siê w I lub II klasie czysto�ci, 
§ w dalszym ci¹gu poprawa stanu fizyko-chemicz-
nego rzek wi¹¿e siê z obni¿eniem lub wrêcz z zaha-
mowaniem dop³ywu zwi¹zków biogennych, dosta-
j¹cych siê do rzek zarówno poprzez zrzuty �cieków
z oczyszczalni (co w pewnym stopniu jest ograni-
czane poprzez modernizacje obiektów oczyszczalni
�cieków) i jak i z wielkoobszarowych sp³ywów, 
§ parametrem, który najczê�ciej decyduje o po-
nadnormatywnej klasyfikacji rzeki jest jej z³y stan
sanitarny. Warto�ci miana coli zdecydowa³y, ¿e
uwzglêdniaj¹c to kryterium nie ma praktycznie
rzek o I i II klasie czysto�ci, a ponad 85% d³ugo�ci
badanych rzek nie odpowiada normom. Jednak¿e �
w porównaniu z latami poprzednimi � i tutaj zary-
sowuje siê pozytywna tendencja obni¿ania siê
udzia³u odcinków nie odpowiadaj¹cych normom. 
Z analizy �róde³ zanieczyszczeñ wynika fakt, ¿e

wiêkszo�æ oczyszczalni, zarówno funkcjonuj¹cych od
d³u¿szego czasu jak i oddanych w ostatnich latach jest
niedoci¹¿ona hydraulicznie. Oprócz znacznego spad-
ku zu¿ycia wody, co jest jedn¹ z przyczyn tej sytuacji,
równie istotnym jest ma³y stopieñ skanalizowania ob-
szarów przynale¿¹cych do oczyszczalni. Dlatego te¿
aktualnym pozostaje sformu³owany w poprzednich la-
tach wniosek, ¿e dalsza poprawa stanu czysto�ci
w wielu zlewniach zwi¹zana jest g³ównie z rozbudo-
w¹ sieci kanalizacyjnych i pod³¹czeniem kolejnych
miejscowo�ci do ju¿ istniej¹cych obiektów. Przepro-
wadzona ocena stanu czysto�ci rzek potwierdzi³a po-
zytywne tendencje zachodz¹ce w tym �rodowisku.
Stale zmniejsza siê udzia³ odcinków rzek, które nie
odpowiadaj¹ normom. Obni¿eniu � dla wiêkszo�ci
przypadków � ulegaj¹ równie¿ bezwzglêdne warto�ci
wska�ników zanieczyszczenia.


	SPIS TREŚCI
	WODY POWIERZCHNIOWE
	Emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
	Jakość powierzchniowych wód płynących
	Charakterystyka systemu monitoringu rzek
	Ocena stanu czystości rzek
	Odra
	Zlewnia Nysy Kłodzkiej
	Oława
	Ślęza
	Zlewnia Bystrzycy
	Widawa i Oleśnica
	Cicha Woda
	Zlewnia Kaczawy
	Zimnica
	Zlewnia Baryczy
	Rudna
	Krzycki Rów
	Zlewnia Bobru
	Zlewnia Nysy Łużyckiej
	Potoki Parku Narodowego Gór Stołowych

	Monitoring geochemiczny osadów rzecznych
	Charakterystyka zanieczyszczenia osadów rzecznych

	Monitoring zbiorników zaporowych
	Zbiornik zaporowy Dobromierz
	Zbiornik zaporowy Lubachów
	Zbiornik zaporowy Słup
	Zbiornik zaporowy Sosnówka

	Inwestycje proekologiczne w zakresie ochrony wód
	Ocena jakości wód powierzchniowych Dolnego Śląska

	Spis tabel
	Spis wykresów
	Spis rysunków

	next: 
	back: 


